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ĐIỆU RU BUỒN 
Khi cha Quang Uy ngỏ lời muốn tôi viết bài trong trang báo Ephata tuần này, tôi đã nhận lời vì 

cũng muốn nối mạch với quí độc giả quí mến của trang báo điện tử Ephata, đồng thời viết là một trong 
những phương pháp giúp tôi suy tư và trải nghiệm cuộc sống, lâu ngày không viết tôi e rằng mình sinh 
lười biếng chăng ? 

Gần đây tôi có thói quen vào đọc báo trên một số trang mạng, trang Yahoovietnam là một trong 
những trang tôi hay vào nhất. Ngày 16.9.2011, tôi đọc được bài “Những người chở che cho gần 45.000 
thai nhi”. http://vn.news.yahoo.com/nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%E1%BB%9F-che-
cho-g%E1%BA%A7n-45-000-054000552.html của tác giả Trần An. Khi tôi đọc bài này lúc 5g20 ngày thứ 
bảy 17.9.2011, đã có 273 lời bình, tuyệt đại đa số là những lời chia sẻ và than vãn về tệ nạn phá thai, có 
những lời cầu nguyện tha thiết được đăng tải. 

Bài báo nói về một vùng đất dễ thương hiền hòa xưa nay thường quyến rũ làm say mê lòng du 
khách: Huế. Vùng đất tưởng lặng yên nhưng hơn 19 năm qua đã có những chứng tích dậy sóng về lòng 
người, về xã hội. một nghĩa trang dành cho các thai nhi bị từ chối đã âm thầm mọc lên, con số cứ tăng 
dần theo năm tháng, để rồi ngày nay trở thành một nghĩa trang rộng 2ha, một nghĩa trang mà mỗi ngôi 
mộ có thể chôn cả hai mười mấy hai chục em trong đó. 

19 năm của một nghĩa trang không có nghĩa là 19 năm xuất hiện hành vi tội ác phá thai, hơn 19 
năm là điều chắc chắn và nhiều năm trước đó đã xảy ra hiện tượng này. Năm 1991, tôi có dịp dừng 
chân ở Huế, tôi được gặp gỡ một số anh chị em thiện nguyện ở Huế, tôi đã biết trước đó đã có những 
cố gắng tìm kiếm nhặt về các thai nhi bị phá, đã có những cố gắng hình thành một ngôi nhà lá trong một 
nhà xứ làm nơi đón tiếp và nuôi dưỡng các chị em bị bỏ rơi khi mang thai. Ngày ấy trở lại Sàigòn, lòng 
tôi cứ băn khoăn hoài về những sinh linh bị phá bỏ, về những mảnh đời khổ đau bị bỏ rơi. 

Huế nhỏ bé, Huế hiền hòa, Huế lặng lẽ mà còn 
vậy, Sàigòn, Hà Nội thì sao ? Theo thống kê, một ngày 
trung bình trên cả nước có đến khoảng 10.000 ca phá 
thai ( khoảng 3 triệu ca 1 năm ), tập trung ở hai thành 
phố lớn, còn lại rải đều cho các thành phố khác. Từ 
Tổng Giáo Phận Huế ( như bài báo trên đã nói ), ngày 
nay không Giáo Phận nào mà không có “Nghĩa Trang 
Anh Hài”, có Giáo Phận còn có hơn một nghĩa trang, nơi 
công khai, nơi kín đáo, lặng lẽ với những con người âm 
thầm đi chôn cất các em. Chỉ là một đầu mối trong nhiều 
đầu mối, anh em Chúa Cứu Thế Sàigòn chúng tôi mỗi 
ngày tiếp nhận trung bình trên 300 thai nhi bị phá bỏ. 

Câu chuyện nhức nhối đã lâu, hệ lụy khủng khiếp như thế nào chúng ta đã biết, trên mặt báo 
Ephata này, nhiều lần chúng tôi đã suy nghĩ và chia sẻ với quí độc giả. Những cố gắng hành động, 
những bài báo, những bài giảng, những buổi cầu nguyện, các buổi hội thảo… đã gây ý thức cho nhiều 
giáo hữu, tuy nhiên thẳng thắn mà nói, vẫn còn rất nhiều người – Giáo Dân và cả Giáo Sĩ – thờ ơ trước 
tội ác này. Chúng ta chưa cố gắng mở rộng phạm vi thông truyền tin tức đến với quảng đại quần chúng, 
chúng ta chưa quyết liệt với tội ác, chúng ta chưa có hoặc chưa đeo đuổi đến cùng những biện pháp 
ngăn chặn tệ nạn mà chúng ta đã tìm kiếm và đề ra, chúng ta chưa kiên nhẫn miệt mài cầu nguyện… 
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Một lần nữa chúng tôi đề nghị: 

Để đến với quảng đại quần chúng 

Cần phải tiếp tục và đẩy mạnh việc thông tin, cảnh báo, chia sẻ và vận động qua các phương 
tiện truyền thông. Một cách khá hữu hiệu là chúng ta thực hiện các tờ bướm. Cách làm việc này, chúng 
ta gởi đến khắp các hang cùng ngỏ hẻm, khắp các miền đất nước, nhất là những vùng quê, những vùng 
sâu vùng xa, những anh chị em nghèo, những anh chị em thiếu hoặc không có phương tiện để tiếp cận 
với Internet. Giá trị của nó giúp hiểu biết, cảnh báo, hướng dẫn thực hành những điều tốt, giáo dục 
lương tâm, biết địa chỉ tìm đến khi hữu sự.  

Phòng Tham Vấn DCCT, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, gần đây có soạn hai bộ bướm, “Mẹ và con gái” 
và “Bố và con trai” nhằm giúp cả cha mẹ lẫn con cái các kiến thức về nhân cách sống, quí trọng thân 
xác và tâm lý giáo dục trong gia đình. 

Còn Trung Tâm Mục Vụ DCCT thì đã biếu tặng cả trăm ngàn tờ bướm, mấy chục ngàn bộ Audio 
CD có nội dung BVSS đến các cha và anh chị em các Giáo Xứ của nhiều Giáo Phận trong Nam ngoài 
Bắc, các Dòng Tu nam nữ, các khu nhà trọ công nhân, sinh viên và người Xa Quê… 

Phải quyết liệt với tội ác và đeo đuổi đến cùng những gì đã đề ra 

Nơi địa phương chúng ta sinh sống, nơi môi trường chúng ta làm việc, nơi những ai chúng ta 
gặp gỡ tiếp xúc, chúng ta cần thẳng thắn chia sẻ, làm cho mọi người ý thức phá thai là tội ác.  

Các loại sinh hoạt, các nơi tập họp không đứng đắn ( bia và càphê đèn mờ, ghế đôi, càphê 
chuồng, “tắm tiên”, nhậu sinh thái, khách sạn giờ, phòng trọ rẻ tiền tính giờ… ) là môi trường sinh sôi 
nảy nở tội ác cần phải nghiêm chỉnh xem xét, mềm mỏng thuyết phục nhưng lại dứt khoát tẩy chay và 
dẹp bỏ, không để con em chúng ta lai vãng đến những nơi ấy.  

Lượng giá, phân tích, giáo dục và ngăn chận các thứ sách báo phim ảnh xấu, không để chúng 
tràn lan trong giới trẻ…  

Tôi có quen một người kinh doanh khách sạn, chị cương quyết không nhận khách thuê phòng 
theo giờ, dẫu rằng việc này mang lại lợi nhuận khá lớn cho người kinh doanh khách sạn, nhiều người 
thuyết phục chị bỏ quan điểm này, ngay cả nhân viên phục vụ cũng có ý kiến khuyên chị nên xem lại 
quyết định này, vì như thế sẽ vắng khách trọ, chị vẫn cương quyết nói không, một thời gian sau, khách 
sạn của chị từ ế ẩm dần dần có khách, mà là khách “đàng hoàng tử tế”. Bây giờ, nhiều năm trôi qua, 
khách sạn của chị luôn đầy phòng, tỷ lệ khách luôn ở mức 80% trở lên, thậm chí khách thuê dài hạn 
nhiều hơn khách thuê lẻ. 

Tôi nghĩ những người có trách nhiệm trong Giáo Hội ( Linh Mục, Tu Sĩ, Giáo Lý Viên, Hội Dồng 
Mục Vụ Giáo Xứ… ) cần lên tiếng thật rõ và mạnh và tích cực ngăn và ngừa thảm họa phá thai. Trong 
phạm vị trách nhiệm của mình, mỗi vị cần khôn ngoan và cương quyết để đạt kết quả. 

Từ thao thức đến cố gắng bắt tay vào việc, tổ chức các buổi nói chuyện, giáo dục cho cộng đoàn 
biết tôn trọng Sự Sống, còn các bạn trẻ thì chọn sống Khiết Tịnh trước hôn nhân, đến với các lớp Giáo 
Lý chuẩn bị Hôn Nhân khi đến vừa đến tuổi trưởng thành ( không đợi gần ngày cưới mới chạy vội đi xin 
học lớp “mì ăn liền” cho kịp ), gầy dựng gia đình hạnh phúc thủy chung, đồng hành nâng đỡ các gia đình 
trẻ, các gia đình có trục trặc, có vấn đề… 

Kiên nhẫn, miệt mài cầu nguyện 

Một xác tín cụ thể của anh chị em chúng tôi khi tham gia việc Bảo Vệ Sự Sống, đó là hiệu lực 
của lời cầu nguyện, vắn tắt rằng, chúng ta không thể làm được việc gì nếu chúng ta không cầu nguyện.  

Xin được nhắc lại lời đề nghị cũ, mỗi ngày thứ năm chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho công cuộc 
Bảo Vệ Sự Sống, mỗi ngày chúng ta đọc kinh “cầu cho Sự Sống”. Chuỗi Mai Khôi là phương thế cầu 
nguyện mọi nơi mọi lúc. Người dấn thân cho công cuộc Bảo Vệ Sự Sống không bao giờ rời chuỗi Mai 
Khôi. Cứ cầu nguyện rồi Đức Mẹ sẽ làm việc cho chúng ta. Làm tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp. Tổ chức các Thánh Lễ cầu nguyện cho công cuộc Bảo Vệ Sự Sống... 

Chúng ta đã được đưa vào “cuộc chiến chính nghĩa”, nếu không trang bị cho chính mình Lời của 
Chúa, không thắt đai công chính, không mặc áo giáp là lòng nhiệt thành, làm sao có thể dành được 
chiến thắng ? Chiếc xe đang lao dốc, kéo theo cả tính mạng của chúng ta, sẽ không có ai thoát ngoài 
vòng kềm chế của Xatan, đừng tưởng rằng mình đứng ngoài cuộc, xin đừng thờ ơ và vô cảm.  

Đừng để cứ phải hát mãi với nhau điệu ru buồn… 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 17.9.2011 
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VƯỜN NHO CỦA CHÚA 
Ơn cứu rỗi cho mọi người 

Niềm vui, niềm vinh dự, và là hồng ân lớn lao của mỗi Kitô Hữu Công Giáo là được kêu gọi vào 
Vườn Nho của Chúa.  

- Vui vì Vườn Nho ấy là Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện. Trong vườn nho ấy có đông đảo con 
người trần thế này đang cùng chung một niềm tin, một niềm cậy trông hy vọng và một tình mến huynh 
đệ sum vầy. 

- Vinh dự vì chính Chúa Giêsu là Thân Nho, các tín 
hữu được tháp nhập vào Thân Nho duy nhất ấy để trở nên 
những ngành nho, nhành nho, nhánh nho, cành nho sống 
bằng chính nhựa sống của Thân Nho. 

- Và hồng ân lớn lao vì nhờ sống sức sống của 
Thân Nho Giêsu mà mỗi tín hữu đón nhận sự sống của 
Thiên Chúa, sự sống vĩnh hằng, sự sống vô biên. 

Thiên Chúa không dừng lại, không giới hạn số 
người vào Vườn Nho của Người, vì Người muốn Giáo Hội 
của Người là Giáo Hội dành cho nhân loại, Vườn Nho của 
Người đón nhận tất cả nhân loại để tất cả được nhận lãnh 
ơn cứu rỗi. Vì thế, Thiên Chúa luôn mong chờ, kêu gọi mọi 
người “vào Vườn Nho” Chúa, không kể thời gian nào, 
không kể dân tộc nào, không kể đảng phái chính trị nào, 
cũng không kể giàu sang hay nghèo khó, trí thức hay thất 
học. Sáng trưa chiều tối của một ngày đời, của một đời 
người, hay của một đời thế gian này, tiếng Người vẫn đang 
thiết tha mời gọi vào Vườn Nho của Người: 

“Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, 
và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như 
thế ?" Họ thưa rằng: "Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi 
làm vườn nho ta".  

Dấu chỉ “vào Vườn Nho”, dấu chỉ được tháp nhập vào Chúa Giêsu trong Giáo Hội của Người là 
lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Người vào trước, kẻ vào sau, người được rửa tội hồi lọt lòng mẹ, người 
được rửa tội lúc hai ba mươi, nhưng cũng có người đến năm bảy mươi hoặc được rửa tội vài ngày vài 
giờ trước khi xuôi tay nhắm mắt lìa đời… Và hiện tại, cũng còn có biết bao người chưa vào Vườn Nho 
Chúa. Trong số đó, có cả những người không những không đáp lại lời mời gọi mà còn cả gan phá hoại, 
cả gan tách rời Thân Nho để thành lập một “Giáo Hội” theo cách của xã hội phàm trần. 

Nhưng, dù lòng người có thế nào đi nữa, thì mỗi tín hữu Công Giáo vẫn vững tin rằng Giáo Hội 

CÙNG SUY NIỆM  
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Công Giáo của Chúa Giêsu mãi mãi bền vững. Đó là Đức Tin của chúng ta. Và Giáo Hội luôn là Giáo 
Hội dành cho Nhân Loại, vì Thiên Chúa vẫn đang thiết tha kiên trì mời gọi mọi người vào Vườn Nho, 
cho đến lúc không còn ai trên trần gian này cưỡng lại nổi lời mời gọi của Người: 

“Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy 
bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người 
sẽ thương xót; hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ” ( Is 55, 6 – 7 ). 

Cộng tác với Chúa  

Hiểu được ý định của Chúa là cứu rỗi tất cả nhân loại, hiểu được đường lối Chúa là “nhân ái 
và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng” ( Tv 144, 8 ), và tin tưởng vào Chúa “công minh trong mọi 
đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm” ( Tv144, 17 ), mỗi tín hữu cần cộng tác với Chúa để 
Vườn Nho Chúa mỗi ngày một thêm đông.  

+Cộng tác bằng cách loại trừ lòng ganh tỵ hơn thua như những người làm vườn nho từ sáng 
sớm phàn nàn: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc 
suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao ?” Bởi lòng ganh tỵ, nhất là ganh tỵ về những ơn huệ 
của Chúa ban cho người khác, cách nào đó, nói lên một đức tin kém cỏi, một đức ái hẹp hòi, và một đức 
cậy trông mang đầy tính thực dụng hay trục lợi. Hơn nữa, lòng ganh tỵ là rào cản chính mình và nhiều 
người khác tiến đến sự hoàn hảo của con cái Thiên Chúa.  

Lòng ganh tỵ nguy hiểm nhất là lòng ganh tỵ mang tính cộng đoàn.  

- Sao ta không vui mừng khi có đông đảo người lớn, đông đảo các gia đình, đông đảo những 
người bần cùng lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo, mà lại cho là đạo cơm đạo gạo, đạo viện trợ, 
đạo từ thiện ? 

- Sao ta không vui mừng khi thấy một nhóm truyền giáo của các Linh Mục Dòng nào đó đang bội 
thu nơi cao nguyên, đang được mùa ở miền Tây sông nước ?  

- Sao ta không thể ca tụng kỳ công của Chúa khi sử dụng những Giáo Dân là hội viên Legio quê 
mùa ít học đã len vào mọi ngõ ngách của cuộc đời để mang lại bao linh hồn cho Chúa ?  

- Sao không thể tạ ơn Chúa mà còn chê trách những nỗ lực của một Nữ Tu hay của một nhóm 
Giáo Dân đang hết tâm huyết cho công cuộc bảo vệ sự sống, đang lê la đầu đường xó chợ với những 
con người cùng khốn nhất để mang cho họ tin vui, đem cho họ niềm an ủi của Thiên Chúa, giúp họ biết 
đường lối Chúa mà giữ lại sự sống của các thai nhi, mà tránh tội giết người ? 

- Sao chỉ nghĩ đến thành tích lễ hội của cộng đoàn ta, mà quên đi hoặc phủ nhận những cố gắng 
thiêng liêng của những cộng đoàn âm thầm làm chứng cho Vườn Nho Chúa nơi những Xứ Đạo xa xôi 
nghèo xơ nghèo xác ? 

Hãy cộng tác bằng cách yêu thương và quảng đại đón nhận những người vào Vườn Nho 
Chúa. Lòng yêu thương và quảng đại là mặc lấy tâm tình của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu: hòa nhã, 
tôn trọng, lịch sự; bất chấp mọi gian khó, sỉ nhục; gạt bỏ mọi kỳ thị, đố kỵ, thành kiến, cách ngăn, phân 
biệt; đơn giản hóa những thủ tục hình thức, để mở lòng ra mà đón nhận, mà tạo điều kiện thuận lợi để 
mọi người có thể vào làm vườn nho Chúa cách hân hoan nhất.  

Đã có biết bao nhiêu đố kỵ so bì. Đã có bao nhiêu câu nệ vô bổ. Và cũng đã có bao nhiêu ngăn 
cản rất chủ quan làm cho khoảng cách của giáo lương, khoảng cách giữa Chúa Kitô và nhân loại càng 
lúc càng xa ra, càng cách biệt. Đó là lỗi của chúng ta ! 

Hãy cộng tác bằng cách sống đời sống Công Giáo gương mẫu, tạo điều kiện tốt nhất để 
những anh em tân tòng sớm hòa nhập với cộng đoàn Dân Chúa trong tình yêu mến tin tưởng. 

Một số người tân tòng đã bất ngờ nản lòng nản chí khi thấy những gương mù gương xấu của 
những người đạo dòng, đạo gốc, và nhất là của những bậc vị vọng, của những người đáng lý ra phải 
làm gương sống đạo chuẩn mực nhất. 

Một số khác lơ là bê trễ đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu và các Bí Tích chỉ vì ánh mắt phân biệt 
cũ mới, chỉ vì lời chê trách về vốn liếng Giáo Lý, chỉ vì cách đối xử trịch thượng của những người mang 
tiếng là “Đạo Dòng” mà lại sống như kẻ vô đạo, không có Chúa. 

Một số khác sau khi được vào Vườn Nho Chúa, đã bị cộng đoàn bỏ rơi, hầu như không ai quan 
tâm tới, không hội nhập được với cộng đoàn và càng lúc càng xa cách. 

Lòng quảng đại yêu thương của Chúa đang mời gọi chúng ta hãy vì Chúa mà xây dựng một 
Giáo Hội huynh đệ thiêng liêng ngay trong bối cảnh sống gần gũi nhất, xây dựng một cộng đoàn cơ bản 
của Chúa Kitô… 

Ông Năm C. ở Giáo Xứ NL. ( Xuân Lộc ) 35 tuổi Đảng. Vợ ung thư gan. Bà muốn theo đạo. 
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Nhưng nếu bà theo đạo thì vợ chồng phải được phép chuẩn hôn nhân. Ông C. xin theo luôn. Ông đến 
nhà thờ học đạo. Về dạy lại cho vợ. Hôm vợ ngặt mình. Vợ chồng ông đã được lãnh một lúc các Bí Tích 
tại nhà: Thánh Tẩy, Thêm Sức, Hôn Phối, Thánh Thể. Công lớn nhờ bên Legio. Nay bà đã qua đời, ông 
lại là một hội viên Legio đắc lực. 

Chị Linh, 52 tuổi, ở Giáo Xứ HĐ., xin phép chồng con cho chị đơn phương xin học Đạo và được 
Thánh Tẩy năm ngoái. Chị được ơn trở lại nhờ nỗ lực và gương sáng của mấy hội viên Lòng Thương 
Xót Chúa. Năm nay, chị bịnh nặng. Tâm hồn chị thanh thản bình an. Sau giờ đọc kinh cầu nguyện cho 
chị, có người nhắc lại câu lời Chúa: “Kẻ sau hết sẽ nên trước hết”. 

Tôi đang viết bài này, được tin vui: Ông Hai Sơn, 4 giờ chiều nay được rửa tội tại nhà thờ Giáo 
Xứ Ngọc Lâm. Vợ Ông Sơn đã chết chưa giáp năm. Khi vợ còn sống, ông muốn theo đạo mà chưa 
được vì tình trạng của vợ đang rối. Vợ ông được ơn lạ của Đức Mẹ 38 Kỳ Đồng, Sàigòn. Và ông đã hứa 
vợ: “Tôi cũng theo Chúa, để còn gặp lại bà trong cõi sống”. 

Còn biết bao nhiêu tin vui, vì ngày nào, giờ nào, cũng có người vào làm Vườn Nho Chúa, nhờ 
ơn Chúa, và cũng có sự cộng tác của nhiều người. 

Lạy Chúa, chúc con chúc tụng Chúa luôn “nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân 
sủng. Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm”. 

Xin cho chúng con biết vui mừng, vinh dự và tri ân hồng ân Chúa dã thương mời gọi 
chúng con vào Vườn Nho Chúa, đồng thời, biết cộng tác với Chúa để ngày thêm đông người vào 
làm Vườn Nho Chúa, vào hưởng lòng Thương Xót Chúa. Amen.  

PM. CAO HUY HOÀNG, 15.9.2011 

NÉN BẠC HY SINH 
Ghen tỵ là căn bệnh của mọi thời đại. Ngay 

cả thiên thần Luxiphe khi xưa, cũng chỉ vì ghen tức, 
kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa nên đã phản bội, 
chống đối, quay lưng lại với Ngài. Nguyên nhân dẫn 
đến ghen tỵ thật ra là vì quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi 
ích bản thân, không muốn ai hơn mình, mà ngược 
lại, mình phải hơn mọi người. Hậu quả là không biết 
bao nhiêu câu chuyện bi thương xảy ra đầy dãy 
hằng ngày trên thế giới.  

Câu chuyện dụ ngôn hôm nay là một bằng 
chứng thật xác thực, lột tả đến tận cùng những khía 
cạnh tinh tế nhất trong tính cách con người. Căn cứ 
trên sự công bằng của lẽ thường, Đức Giêsu đã 
trao trả tiền công cho mỗi người đúng như những gì 
Ngài thỏa thuận.  

Người làm giờ thứ nhất, cho đến người làm giờ sau cùng, ai nấy được trả theo đúng như hợp 
đồng. Cách hành xử thật là công minh, chính đại, vậy mà vẫn bị xem là ngạo ngược, lạ đời, không thể lý 
giải nổi chỉ vì công sức bỏ ra chênh lệch mà lợi nhuận thu được lại hoàn toàn như nhau. Cho nên người 
làm công giờ thứ nhất phân bua, khiếu nại cũng là hiển nhiên. Hỏi đến, có ai lại không thấy sự bất công 
quá đáng trong việc chi trả như vậy. Công sức mệt nhọc từ sáng đến chiều cũng chỉ được y như người 
làm giờ sao cùng, cái gọi là vớt vát, kể ra là bất công thật.  

Nhưng xét lại, đúng như lời Đức Giêsu tuyên bố, Ngài không hề làm sai những gì đã hiệp ước. 
Riêng việc chi trả cho người khác thế nào, là hoàn toàn thuộc vào quyền tự do của Ngài. Ngài là chủ, 
Ngài có quyền chi trả cho người ta những gì theo ý Ngài muốn, chỉ cần không làm thiệt hại, không gây 
bất công cho bất cứ ai là được. 

Câu hỏi chất vấn của Đức Giêsu dành cho người làm công giờ thứ nhất cũng chính là câu hỏi 
dành cho từng người chúng ta, mỗi khi chúng ta so bì, tính toán, ganh đua, ghen tỵ với người khác. Nếu 
cứ ngồi đó mà nhìn những cái được, cái có của người, để rồi so đo với mình rồi đâm ra buồn phiền, 
trách móc, thì có lẽ trách móc muôn đời vẫn chẳng bao giờ hết. Bởi mỗi người là một con người, với 
những tính cách và khả năng khác biệt, không ai giống ai. Thiên Chúa là chủ, Ngài có quyền trao ban 
cho mỗi người những gì tùy ý Ngài. Tại sao tôi lại phân bì những điều tôi không có thay vì chấp nhận 
chính mình, chân nhận sự thật về mình để rồi cố gắng phát huy những gì đã tốt nên tốt hơn, những gì 
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chưa có thì hãy làm cho có. 

Vậy đấy, điểm chính yếu để hoàn thiện bản thân, thì con người lại loại bỏ, chỉ đi truy tìm những 
cái phụ, những điều không cốt yếu để rồi mãi luẩn quẩn trong vòng ganh tỵ, ghen ghét. Cái tham vọng 
muốn nổi trội, hơn người đã gây ra biết bao sóng gió, bi kịch. Ước gì nhân loại ai cũng lắng nghe được 
tiếng Thiên Chúa nói với mình: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn…” ( Mt 20, 13 ) có lẽ thế giới 
bớt tội lỗi. Nếu cảm nhận được phần Thiên Chúa ban cho mình, và bằng lòng với những gì mình có để 
mà làm lợi lên từ đó, nhân loại đã bớt lầm than. Khổ nỗi con người, ai cũng muốn làm Thiên Chúa, ai 
cũng muốn điều hành công việc của Ngài, để rồi tự tiện cắt đặt, phân chia, xét xử, kết án người khác 
theo ý mình. Quên Thiên Chúa có quyền tùy ý định đoạt những gì là của Ngài ( x. Mt 20, 15 ), đã khiến 
cho con người ngày càng lún sâu vào bi kịch của hận thù và tội ác. 

Quả vậy, đôi khi nhìn thấy Chúa nhân lành, cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người ác, mà 
con người đâm ra oán trách. Thấy những hành vi tội lỗi của người ác mà Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn ban 
ơn lành cho họ, chờ đợi ngày họ hoán cải, từ bỏ tội lỗi, trở về với lòng thương xót, nhân lành của Ngài 
mà nhiều người không thể tin nổi, cũng như không tìm ra được lời giải đáp. Cho nên câu hỏi: “Hay vì 
thấy tôi tốt bụng mà anh đâm ra ghen tức” ( Mt 20, 15 ) của Đức Giêsu đã chọc thẳng vào thói quen xấu 
cố hữu của nhân loại. Muốn vượt thắng điều đó, trên hết chỉ có yêu thương. Nhìn nhận tha nhân chính 
là mình, là hình ảnh của Thiên Chúa mới hòng mong thế giới bớt hận thù, ghen ghét. 

Chỉ có một câu nói về Thiên Chúa, đó là câu nói yêu thương. Yêu thương chính là chìa khóa giải 
mã tất cả mầu nhiệm Thiên Chúa. Mọi hành động, lời nói, việc làm của Đức Giêsu đều qui hướng về 
Thiên Chúa là Cha yêu thương. Muốn hiểu Ngài, yêu mến, kết hiệp và sống với Ngài cần phải học yêu 
thương, tha thứ. Khi tự nhận bản thân đi chệch khỏi quĩ đạo yêu thương, chính là lúc nhận biết mình đã 
xa rời Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, ghen tỵ là điều không tốt, nhưng để từ bỏ nó chẳng dễ chút nào. Thế nhưng, tranh 
đua với những cái còn cái mất trên trần gian cũng chẳng đem lại lợi ích gì, nếu một mai có nằm xuống, 
buông xuôi hai tay, cũng trả tất cả phù vân về lại với phù vân mà thôi.  

Vào đời, Ngài đã dạy con sống yêu thương và cố gắng hết mình với ân huệ Thiên Chúa ban. Chỉ 
vì ích kỉ, ghen ghét, ganh đua hơn thiệt mà con cứ lầm lũi luẩn quẩn trong những vòng xoáy của buồn 
bã, than thân trách phận hay hờn giận Thiên Chúa.  

Xin dạy con hiểu rằng, kiên nhẫn và yêu thương chính là bí quyết Thiên Chúa dùng để chờ đợi 
tha nhân hoán cải. Tin tưởng hy vọng vào điều đó, hiểu được tấm lòng Thiên Chúa giúp con biết kiên 
nhẫn đợi chờ, khiêm nhường chu toàn bổn phận, bằng lòng với ân huệ, con kiên vững bước về Trời với 
nén bạc được trả bằng yêu mến, hy sinh. 

M. HOÀNG THỊ THÙY TRANG 

 
 

10 NGƯỜI BẠN QUÝ 
Bạn thấy những người gần gũi nhất với mình như thế nào ? Họ tốt bụng ? Hài hước ? Dễ đồng 

cảm ? Thân thiện ? Họ có thể có một trong những phẩm chất này nhưng lý do thực sự khiến bạn làm 
thân với họ là vì họ có được những phẩm chất mà bạn mong mình có.  

Sau đây là 10 người bạn mà chúng ta cần có 
trong cuộc sống: 

- Một người thầy, người cố vấn, có thể cho 
bạn những lời khuyên tốt và kịp thời. 

- Một người ân cần tận tụy quan tâm chăm sóc 
bạn, để bạn có thể tin tưởng trông cậy vào người đó. 

- Một người bạn đồng minh, luôn luôn ủng hộ 
bạn khi bạn đang muốn làm một điều đúng đắn. 

- Một người bạn của tâm hồn, người luôn có 
chung quan điểm và lý tưởng với bạn. 

- Một người bạn đồng nghiệp mà bạn có thể 
trò chuyện thân mật, chia sẻ mọi điều ở ngay tại nơi 
đang làm việc. 

CÙNG CẢM NGHIỆM  
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- Một người bạn thuở ấu thơ giúp bạn nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thật êm đềm. 

- Một người bạn trong cùng một hội hay một nhóm mà bạn đang tham gia, ví dụ như nhóm từ 
thiện, hội yêu thơ, hội cầu lông, hội các doanh nhân… để phục vụ, để vui chơi, để trao đổi kiến thức 
và kinh nghiệm. 

- Một người bạn đồng cảnh ngộ với bạn, ví dụ cũng đang mang thai như bạn, đang có chồng đi 
vắng dài ngày ( nếu bạn là nữ ), hoặc đang thất nghiệp như bạn, đang có vợ bệnh nằm nhà thương ( nếu 
bạn là nam )… Người ấy sẽ có những cảm giác giống như bạn. 

- Một người bạn cùng trong cơn khủng hoảng để chia sẻ nỗi đau đớn chung với bạn. 

- Một người bạn luôn luôn đối lập với bạn, những điểm mạnh của người ấy lại là điểm yếu của 
bạn, và ngược lại… Người ấy sẽ giúp bạn khám phá những niềm vui mới trong cuộc sống. 

Một người bạn có thể cùng lúc đảm nhiệm một hoặc hai, ba vai trò nêu trên, nhưng bạn nên nhớ 
rằng không có một người nào có thể đáp ứng được tất cả mọi mong muốn của bạn. Nếu bạn cứ đòi hỏi 
điều đó thì mối quan hệ của bạn với người ấy sẽ rất căng thẳng. Vì vậy, bạn chớ vội đi kiếm tìm những 
người bạn mới, mà hãy bằng cách nào đó, chứng tỏ cho những người bạn cũ của bạn thấy bạn đánh 
giá họ cao như thế nào. 

KHUYẾT DANH 

TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC TỪ CUỘC SỐNG… 
Tôi đã học được từ cuộc sống: Tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều 

tôi có thể làm là cố gắng trở thành một người đáng được người khác yêu mến... 

Tôi đã học được từ cuộc sống: Tôi có thể đúng khi giận dữ ai đó, nhưng không thể chấp nhận 
bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác... 

Tôi đã học được từ cuộc sống: Cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn 
thương, và tôi phải biết tha thứ cho điều đó... 

Tôi đã học được từ cuộc sống: Trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho 
chínn bản thân mình... 

Tôi đã học được từ cuộc sống: Khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, 
không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng... 

Tôi đã học được từ cuộc sống: Mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác, nhưng 
lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây... 

Tôi đã học được từ cuộc sống: Tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một 
khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời… 

KHUYẾT DANH 

 

 
 
 

CHÚA GIÊSU KỂ CHUYỆN  
KỂ CHUYỆN CHÚA GIÊSU ( Kỳ 3 ) 

Ở phần trước, chúng ta đã trầm trồ thán phục Chúa Giêsu, với phương pháp sư phạm tuyệt vời 
của Ngài là kể chuyện, hết sức đơn giản, bình dân, gần gũi, mà lại đạt hiệu quả cao, xa, sâu và rộng nơi 
mỗi người và cho mọi người tìm đến nghe Ngài và rồi từ đấy họ sẽ đi theo Ngài, sống như Ngài mời gọi. 

Bên cạnh các chuyện kể của Chúa Giêsu, chúng ta thấy tác giả các Sách Tin Mừng còn kể cho 
chúng ta rất nhiều chuyện kể về Chúa Giêsu, và những chuyện kể này cũng thật lôi cuốn, hấp dẫn, và 
đương nhiên cũng không thiếu bài học quý báu cho người đọc, người nghe.  

Trong loạt bài này, chúng tôi xin gọi chung hai loại: chuyện kể của Chúa Giêsu, và chuyện kể 
về Chúa Giêsu bằng tên gọi chung là “Chuyện Kể Tin Mừng”. 

Chúng ta có thể đặt vấn đề: do đâu Chúa Giêsu và các tác giả Sách Tin Mừng lại thành công 
như thế, do đâu các câu chuyện kể của Ngài trải qua thời gian cả hai ngàn năm nay rồi mà lại vẫn còn 
nguyên sức thuyết phục và thu hút người nghe đến thế ? 

Thật ra, chỉ cần một chút phân tích và tổng hợp, chúng ta dễ dàng nhận ra ngay: luôn có một 

CÙNG CHIA SẺ  



 8

lược đồ hết sức hợp lý và chặt chẽ cho mỗi Chuyện Kể Tin Mừng, nhờ vậy câu chuyện được trình 
bày, được tường thuật chi tiết đầy đủ mà lại gọn gàng khúc chiết, không bị rườm rà hoa lá cành, không 
bị loãng đi bởi những yếu tố phụ, nhưng ngược lại cứ cuốn hút người nghe kể vào sâu trong cốt lõi của 
câu chuyện. Rõ ràng trong từng chuyện có một cao trào, nhiều lúc dồn dập dẫn tới sự kiện thắt nút, để 
rồi sau đó sẽ được gỡ nút và đạt đến đích nhắm cuối cùng của người kể là bài học sự sống quý giá, là 
chính sứ điệp Tin Mừng mà Chúa Giêsu muốn dành cho người nghe chuyện. 

Vấn đề của chúng ta bây giờ tìm hiểu kết cấu của lược đồ này. Một khi đã nắm vững được chiếc 
chìa khóa “passe partout” này, sau khi nghe kể chuyện, chúng ta đón nhận được trọn vẹn nội dung sứ 
điệp Tin Mừng Chúa Giêsu muốn trực tiếp truyền dạy hoặc gián tiếp truyền dạy qua các tác giả Sách Tin 
Mừng. Và rồi đến phiên mình, dù là Giáo Lý Viên có kinh nghiệm hay chỉ là một người muốn trình bày, 
muốn giới thiệu về Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể dễ dàng kể lại câu chuyện Tin Mừng ấy một cách 
sống động cho người khác. 

LÀM LƯỢC ĐỒ CHO MỘT CHUYỆN KỂ TIN MỪNG:  

Để làm được Lược Đồ một chuyện kể ( Schéma narratif ) Tin Mừng, chúng ta hãy lần lượt ghi 
ra giấy 3 bước sau đây: 

Bước thứ nhất: đặt câu hỏi và trả lời  

Trong một chuyện kể với các nhân vật phụ xoay quanh nhân vật trung tâm, có 3 bộ câu hỏi với 
các đại từ nghi vấn ( pronom interrogatif, bên tiếng Pháp thường là những từ có phụ âm Qu, bên tiếng 
Anh là những từ có phụ âm Wh ), gồm: 

- Ai ? Người nào ? ( Qui ? Who ? ): Người chủ động trong câu chuyện. Nếu là chuyện kể về 
Chúa Giêsu được các tác giả các Sách Tin Mừng kể lại, thì người chủ động đương nhiên là chính Chúa 
Giêsu. Nếu là chuyện kể của Chúa Giêsu do chính Chúa Giêsu kể thì đa phần người chủ động là các 
nhân vật biểu trưng cho Chúa Cha, cho chính Chúa Giêsu như: ông chủ nhà, chủ vườn, chủ tiệc, chủ 
nợ, ông vua, người nông dân, ngư dân, thợ thủ công, chàng rể, người cha trong gia đình v.v… Chỉ có 
một số ít trường hợp người chủ động câu chuyện là người thương gia đi tìm ngọc quý, người đi tìm kho 
báu, người xây nhà khôn hay ngu v.v… 

- Làm gì ? Như thế nào ? ( Quoi ? Comment ? What ? 
): Đây là những yếu tố làm nên diễn tiến quan trọng và các hoàn 
cảnh liên quan trong câu chuyện như:  

Nguyên do vì sao ? ( Pourquoi ? Why ? ) 
Thời gian bao giờ ? ( Quand ? When ? ) 
Địa điểm ở đâu ? ( Où ? Where ? ) 
Điều nào ? Cái nào được đề cập ? ( Lequel ? Laquelle ? 
Which ? )… 

Tất cả các dữ liệu nêu trên làm nên Tình Huống Khởi 
Đầu ( Situation Initiale ) và nền tảng chính yếu cho câu chuyện 
được trải ra thật trọn vẹn, thu hút người nghe, giúp người nghe 
hình dung được bối cảnh xảy ra câu chuyện. 

- Tới ai ? Cho ai ? Với ai ? ( À qui ? Pour qui ? Avec qui 
? For whom, with whom ? ): Đây là đối tượng được Chúa Giêsu 
nhắm đến trong câu chuyện, là người được đón nhận, người được 
thụ hưởng. Ở đây, ẩn đàng sau tất cả các nhân vật ngày xưa trong 
Tin Mừng như các Môn Đệ, các Tông Đồ, đám đông dân chúng, 
kinh sư và Pharisêu, bệnh nhân, tội nhân, hối nhân, người bị quỷ 
ám, người vừa chết được hồi sinh, người ăn xin, ông nhà giàu, bà 
góa nghèo, anh thanh niên, cô trinh nữ, đàn em bé v.v… chính là con người của mọi thời, là chính chúng 
ta hôm nay ! 

Bước thứ hai: xác định điểm thắt nút và gỡ nút 

Đây là những yếu tố hết sức quan trọng, chúng ta chú ý tìm cho ra và tìm cho đúng trong câu 
chuyện, điểm nào là nút thắt ( Noeud – Knot ) và lúc nào thì nút thắt ấy được gỡ ra ( Dénouement 
– Untie a Knot ).  

Câu chuyện sẽ bày ra trước chúng ta hàng loạt các động thái, diễn biến liên tiếp và nhiều khi dồn 
dập, càng lúc càng gay cấn, éo le, căng thẳng v.v… Tuy nhiên, cần phải bình tĩnh để nhận định, đấy chỉ 
là những yếu tố “gây rối” ( Élément perturbateur, déclencheur ), là những diễn tiến ( Péripéties ) 
đang dần dần chuẩn bị các tình huống để sẽ dẫn dắt câu chuyện đến yếu tố quan trọng bậc nhất của 
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câu chuyện là nút thắt.  

Giả như có chú ý tìm mà lại tìm không ra, hoặc tìm không đúng chỗ thắt nút và gỡ nút, người 
nghe kể chuyện đâm ra lúng túng, lạc lối, lờ mờ không đón nhận được chính xác bài học Tin Mừng 
dành cho bản thân mình, thấy sao mà câu chuyện lại phi lý, lủng củng, hoặc nhạt nhẽo vô duyên, chẳng 
ăn nhập gì đến đời mình. Thế là uổng công ! 

Bước thứ ba: nhận được bài học Tin Mừng  

Cuối cùng, quan trọng nhất, chúng ta phải tìm ra được ý 
nghĩa sâu xa của câu chuyện ấy. Trong lược đồ, phần này được 
gọi là Tình Huống Kết Thúc ( Situation Finale ). Chắc chắn 
người nghe kể chuyện sẽ nhận ra đã có xuất hiện một yếu tố, 
một sự kiện, một đêm gì đó lớn hơn, rộng hơn, sâu hơn, mới 
hơn, khác hẳn các yếu tố trước đó, mở ra cả một chân trời mới, 
một viễn tượng đổi đời. 

Thật vậy, qua câu chuyện vừa được kể, Chúa Giêsu đã 
muốn dạy chúng ta điều gì, đã muốn chúng ta đón nhận 
chân lý nào qua câu chuyện ấy. Có thể gọi đây là Tin Mừng 
của Chúa Giêsu muốn gửi cho đích thân mỗi người và cho tất cả 
mọi người, chẳng trừ ai.  

Chính là nhờ điểm quan trọng này, chúng ta mới có thể 
dẫn buổi kể chuyện Tin Mừng đến đỉnh cao là phút cầu nguyện 
với Tin Mừng, gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu. 

Để kết thúc phần này, xin nhắc, chúng ta có một định 
nghĩa vàng, đó là: Tin Mừng là Lời Chúa Giêsu kể cho chúng ta. Cầu nguyện là lời chúng ta hồi 
đáp lại với Chúa. 

Đến đây, chúng ta hãy cùng nhau mở Sách Tin Mừng để nghe kể chuyện về Chúa Giêsu. Chúng 
ta sẽ thực tập lập lược đồ cho từng chuyện gặp được trong các sách Tin Mừng. Ví dụ: Chuyện kể Chúa 
Giêsu và người phụ nữ ngoại tình Ga 8, 2 – 11, lập lược đồ như sau: 

a. Tình huống: 

- Ai ? Chúa Giêsu là nhân vật chính, chủ động trong câu chuyện.  

- Làm gì ? Như thế nào ?  
Chúa Giêsu ngồi giảng dạy vào lúc tảng sáng bên thềm Đền Thờ Giêrusalem…  
Chúa Giêsu không trả lời đám đông đang muốn ném đá người phụ nữ…  
Chúa Giêsu chỉ lấy ngón tay viết cái gì đó trên nền đất…  
Chúa Giêsu bất ngờ bảo: “Ai trong các ông sạch tội…”  
Chúa Giêsu quay sang hỏi chị phụ nữ…  
Chúa Giêsu bảo chị về đi và thay đổi hẳn cuộc đời… 

- Cho ai ? Với ai ? Các kinh sư và người Pharisêu làm thành một nhóm người, và một nhân 
vật phụ là chị phụ nữ bị bắt gặp ngoại tình. 

b. Nút thắt:  

- Nút thắt là câu nói của Chúa Giêsu với đám đông: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy 
đá mà ném trước đi.”  

- Nút thắt này được gỡ ra một hồi sau đó: Nhóm người vây quanh lẳng lặng rút lui, bắt đầu 
từ những người lớn tuổi. 

c. Tin Mừng:  

Chúa Giêsu đến để tìm gặp, tha thứ và chữa lành người tội lỗi. 

Chúng ta cũng có thể truy cập Internet vào đường Link : Chuyện người đàn bà 2000 năm trước 
để cùng lắng nghe tác giả nhạc sĩ Song Ngọc kể lại Chuyện Kể Tin Mừng Chúa Giêsu và người đàn 
bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình ( Ga 8, 2 – 11 ) qua giọng hát của ca sĩ Thế Sơn:  

Chuyện người đàn bà 2.000 năm trước, áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài.  
Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó, dấu tích hành thân.  
Vì đâu, vì đâu, vì đâu nên tội tình mang nhục hình ? Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu… 
Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố, thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm.  
Nhìn người đàn bà đang chịu tội chết, đống đá ngổn ngang.  
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Chờ ai, chờ tay người ném chết một người không hận thù.  
Người ơi, vì sao đoạ đầy nhau ? Ai người vô tội ? Ai người không tội ? 
Hãy mạnh tay ném đá, ném đá, ném trước đi còn đợi gì ?  
Ai người vẹn toàn, ai người trong sạch ?  
Còn đợi chi ? Ném chết, ném chết, ném chết tội đồ nhân gian… 

Chuyện người đàn bà 2.000 năm trước, sách cổ đã ghi, đống đá còn nguyên.  
Vì người vô tội hay đời giả dối, thế giới giả nhân chào thua ! 
Người ơi, tình ơi ! Ai tội đồ, ai tỉnh ngộ ! Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi ! 

Cuối cùng, xin đề nghị với quý độc giả, nhất là các bạn Giáo Lý Viên hãy mạnh dạn thực tập kể 
chuyện Tin Mừng. Trước hết là hãy quây quần lại với nhau thành một nhóm nhỏ, từ 12 đến 24 bạn, tập 
kể cho nhau nghe về những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta chọn câu chuyện Chúa Giêsu dẹp 
yên biển động ( Lc 8, 22 – 25 ), và thực hiện theo các bước sau đây, có thể vận dụng thêm một số kỹ 
năng và phương pháp năng động nhóm ( Dynamic Group ): 

- Mời một bạn tự nguyện kể chuyện. Dùng phương pháp Động Não ( Brain Storming ): chỉ có 5 
phút để bạn chuẩn bị cấp thời, mở sách Tin Mừng, viết lược đồ thật vắn tắt vào phiếu cầm tay, 
trong lúc đó mọi người cũng lập một lược đồ về chuyện kể ấy riêng cho mình.  

- Đến thời điểm đã ấn định, bạn bắt đầu kể chuyện, mọi người vừa lắng nghe bạn, vừa rà lại 
trên lược đồ riêng của mình.  

- Khi kết thúc, bạn có thể quảng diễn thêm, nội tâm hóa, hiện tại hóa câu chuyện, dẫn vào cuộc 
sống hôm nay, giúp mọi người cùng tìm ra bài học Tin Mừng cho bản thân… Bạn mời mọi 
người cùng đứng lên cầu nguyện. Sau mỗi ý cầu nguyện, có thể hát chung chỉ một điệp khúc 
Thánh Ca quen thuộc ( ví dụ: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa… Con dâng lên Ngài 
niềm cảm mến vô biên… Hồng ân Thiên Chúa bao la… Ôi thần linh Thánh Ái, xin mở rộng 
lòng con… Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tưa nương tháng năm… )  

- Cuối cùng, sau khi cầu nguyện, mọi người có thể dựa vào lược đồ đã soạn riêng của mình, để 
góp ý, bổ túc cho bạn vừa kể chuyện xong...  

Lm. LÊ QUANG UY, 9.2011 ( Còn tiếp mấy kỳ ) 

 

NHỮNG NGƯỜI CHỞ CHE CHO GÂN 45.000 THAI NHI 
Ánh nắng buổi chiều vẫn chưa tắt. Anh Năng vội 

vàng cuốc đất, đào huyệt để chuẩn bị “tiễn” các em về 
một thế giới khác. Ở đó, gần 45.000 thai nhi nằm cạnh 
nhau giữa bầu trời đầy sao và tiếng gió của núi đồi… 

Con đường nhỏ hẹp, gỗ ghề dẫn vào nghĩa trang Anh 
Hài ( thôn Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên Huế ) buổi chiều cuối tuần đầu tháng 9 thật vắng 
lặng. Anh Trương Văn Năng vác theo xẻng, cuốc và men theo 
con đường đồi phía sau nhà đi lên nghĩa trang. Người đàn ông 
50 tuổi này vội vàng tìm bãi đất còn trống rồi bắt đầu công việc 
hàng ngày như hơn 19 năm qua anh đã làm.  

Những nhát cuốc trên vùng đất đồi đá sỏi trở nên 
nặng nề hơn khi anh biết hôm nay người ta mang đến những 12 thai nhi.  

Nghĩa Trang Anh Hài ra đời từ đầu năm 1992, do Tổng Giáo Phận Huế thành lập. Những năm về 
sau, nhiều tổ chức từ thiện, Hội bác ái xã hội, các phật tử, nhiều người dân… tham gia đóng góp và giúp 
đỡ những người phụ trách nghĩa trang trong việc nhặt thai nhi và góp quỹ xây dựng bia mộ cho những 
sinh linh bé bỏng xấu số này. Ban đầu, nghĩa trang chỉ là ngọn đồi nằm nép mình phía sau khu dân cư 
của thôn Ngọc Hồ, nhưng dần dần do số lượng thai nhi ngày một tăng, những người phụ trách đã khai 
hoang thêm để mở rộng diện tích. Bây giờ Nghĩa Trang Anh Hài đã rộng hơn 2ha. 

Anh Trương Văn Năng cho biết, từ khi nghĩa trang được thành lập với mong muốn tìm một nơi 
an nghỉ cho những sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời, anh và cha anh đã tình nguyện phụ trách việc 
tẩm liệm, chôn cất cho các hài nhi. Sau khi cha qua đời, anh vẫn nguyện tiếp tục công việc này với sự 

CÙNG CHIA SẺ  
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giúp sức của vợ, con và những người dân trong thôn. Theo anh Năng, thống kê từ những cuốn nhật ký 
suốt gần 20 năm qua cho thấy con số thai nhi được chôn cất ở đây đã gần 45.000. Gọi là tẩm liệm và 
chôn cất nhưng thực chất việc tẩm liệm rất đơn giản. Các em được đưa về khi đã nằm trong túi nilông, 
anh Năng gói ghém lại cẩn thận rồi bỏ vào một hủ sành, có khi là chiếc om đất. Đến cuối giờ chiều, sau 
khi đào huyệt mộ xong, anh bắt đầu đưa các em về với trời đầy gió núi và trăng sao.  

Anh Năng kể, ngày trước một mộ chỉ chôn một em nhưng sau này do diện tích thu hẹp nên anh 
phải chôn chung cả chục em với nhau, có khi nhiều hơn nữa. Khi mới thành lập, những nấm mộ cũng 
được đắp lên sơ sài, sau đó thì được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức từ thiện, mộ được xây bằng bê tông 
và quét vôi trắng xóa.  

“Hàng tháng, mặc dù bận rộn với việc mưu sinh nhưng những người dân Ngọc Hồ lại thay 
phiên nhau đến nghĩa trang làm cỏ, quét dọn vệ sinh và thắp nhang cho hàng vạn sinh linh bé bỏng 
này”, anh Năng kể.  

Phía giữa nghĩa trang nhìn từ con đường chính đi vào là một bức tượng tạc hình một thiên thần, 
như để che chở, làm bạn với các em giữa không gian núi rừng mênh mông này. Trên phiến bia đá nằm 
cạnh là những câu thơ nghe nhói lòng: “Tôi không biết, em là trai hay gái. Tiếng kinh buồn, cất tiếng gọi 
thai nhi. Có ngày tử, khi ngày sinh chưa đến. Buộc chào đời, bằng cái chết oan khiên…” 

Đi dọc nghĩa trang Anh Hài, từng ngôi mộ đều ghi rõ ngày tháng lập, số thai nhi. Anh Năng cho 
biết nhờ ghi lại mốc thời gian này mà nhiều người cha, người mẹ khi đến đây có thể tìm ra mộ để thắp 
hương cho con mình. Thế nhưng cũng có không ít người chẳng biết con mình đã nằm trong nắm mộ 
nào, bởi có ngày do có quá nhiều thai nhi, anh Năng phải đào đến vài huyệt mộ.  

Những ngày rằm, mùng một đến nghĩa trang này, không ít cô gái trẻ đi một mình, hay đôi trai gái 
dò dẫm từng nấm mồ để xác định con mình nằm đâu mà thắp nhang. Rồi có cô gái không tìm ra được 
con, đành thắp nhang cho nhiều ngôi mộ và khóc nức nở. Khi bắt gặp ánh mặt lạ, họ lại lầm lũi ra về… 

Cùng gắn bó với anh Năng trong công việc thiện nguyện này là anh Tống Viết Hiếu, 47 tuổi. 
Thấy việc làm của anh Năng đầy ý nghĩa, anh Hiếu cũng tình nguyện công việc này. Anh là thầy giáo 
môn tiếng Anh, thường về thành phố dạy thêm nên cứ lúc nào “hạ sơn” là anh tranh thủ đến các bệnh 
viện, cơ sở y tế để “nhặt” những thai nhi bị phá bỏ, gói cẩn thận và đưa chôn cất.  

Ngoài anh, nhiều người dân khác cũng âm thầm đi nhặt thai nhi. Cuối ngày, khi nghe họ gọi điện 
thông báo là anh Hiếu và anh Năng thay phiên nhau về thành phố đưa các em lên. Cũng có nhiều người 
tự nguyện đưa lên tận nhà để anh Năng, anh Hiếu kịp an táng cho các em. “Nhiều khi nhận các em, trời 
đã tối nhưng cũng phải chôn các em ngay trong ngày. Để qua đêm, các em lạnh lẽo, thương lắm!”, anh 
Hiếu chia sẻ. 

TRẦN AN, Yahoo Tin Tức 

 

 
QUẢNG CÁO PHÁ THAI CÔNG NGHỆ MỚI 

Tình cờ tôi đọc thông tin này trên trang nhất của một tập quảng cáo in khổ A4 phát không rộng rãi 
cho mọi người: quảng cáo của “Bệnh Viện Đa Khoa Trung Nam” ( có lẽ là ghép từ tên Trung Quốc – Việt 
Nam ? ). Tôi đã thử gọi điện thoại đến số đường dây nóng ( ngày lễ cũng không nghỉ ) nhưng được báo 
liên tục là đang bận. Vậy chắc là có rất nhiều người đang cần đến dịch vụ này của bệnh viện.  

Sau nhiều lần gọi không được, cuối cùng tôi cũng nói chuyện được với nhân viên bệnh viện. Cô điện 
thoại viên ở đây cho tôi biết, đây là một bệnh viện của Trung Quốc, với các bác sĩ Trung Quốc, làm việc liên 
tục cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ cũng không nghỉ. Cô gợi ý cho tôi nếu cần khám thì đăng ký trước. Tôi giả 
lả cám ơn rồi vội cúp máy. Trong lòng một cảm giác ghê ghê rợn rợn ám ảnh mãi không thôi… 

Trung Quốc, một quốc gia to lớn láng giềng đang có nhiều điều nhạy cảm về đường biên giới cả 
trên biển lẫn trên đất liền, không những thế, còn có nhiều điều lấn cấn về các dự án kinh tế như Bôxít, 
các dự án trọng điểm của Việt Nam, mà còn là nguyên nhân dẫn tới nhiều cuộc biểu tình yêu nước đấu 
tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ của các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam.  

Ngoài những việc như mua mèo, mua chân trâu, chân bò để phá hoại nền nông nghiệp nước ta, 
những loại độc dược được tẩm trong hoa quả, chăn màn, quần áo kể cả sữa của những trẻ sơ sinh 
nhằm đầu độc từ từ dân Việt, tôi thấy chẳng cần phân tích. Nhưng điều mà tôi muốn đề cập đến “anh 
láng giềng” to xác này, chính là vấn đề Kế Hoạch Hóa Gia Đình và tình trạng phá thai còn bạo tàn hơn 
cả những gì chúng ta thấy tại Việt Nam.  

CÙNG BỘC BẠCH  
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Chính sách mỗi gia đình chỉ có một con của Trung Quốc đã gây ra nhiều thực cảnh đau lòng, 
những bữa tiệc lẩu thai nhi từng làm cho bao người ghê rợn kinh hoàng, những câu chuyện giết chết 
các bé sơ sinh của những cán bộ kế hoạch hóa trắng trợn lạnh lùng, và mới đây, Hàn Quốc còn lên 
tiếng tố cáo những viên thuốc cường dương có xuất xứ từ Trung Quốc được làm từ xác các thai nhi bị 
phá đã làm cả thế giới rúng động.  

Với những hành động tàn bạo như trên, chẳng lạ gì khi 
người Trung Quốc sẵn sàng đem hết tinh hoa mình có để làm ra 
một cái công nghệ phá thai được quảng cáo như trên. Chỉ 33 phút 
phẫu thuật là… đi đứt một mạng người bé bỏng, khủng khiếp thật ! 

Đã có thời, báo chí lên tiếng về nạn quảng cáo phá thai nhức 
nhối ngay giữa Hà Nội, biết bao người đã lên tiếng chỉ trích nhưng 
đâu vẫn hoàn đấy, chẳng có gì suy xuyển. Nay lại thêm giữa Sàigòn 
hoa lệ một công nghệ phá thai thời đại của Trung Quốc, thế này thì 
khác gì xúi học sinh, công nhân, các tầng lớp nhân dân Việt Nam cứ 
sống thác loạn bừa bãi đi, chỉ 33 phút là xong. Chuyện nhỏ như con 
thỏ, có gì phải ầm ĩ ! Cứ thế, xã hội này, dân tộc này, quê hương tổ 
quốc này nếu không dẫn đến tiêu vong diệt chủng mới là chuyện lạ ! 

Có điều xin thưa: trong kinh tế, quảng cáo xưa nay vẫn là 
quảng cáo, xấu che, tốt khoe, có ai lại quảng cáo để lòi ra những cái xấu bao giờ đâu, cứ nói cho quá 
lên khiến cho người khác thấy mà ham, để rồi tiền mất tật mang. Nhưng khi nhìn đến trang quảng cáo 
phá thai siêu đẳng của thời đại nói trên, chúng tôi thấy nó đi ngược lại với quảng cáo trong kinh tế, phô 
ra toàn những phương tiện kinh khủng, những hình ảnh đáng lên án.  

Thật quái gở, không thể hiểu nổi, tại sao nhiều người lại vẫn cứ cho đó là một cứu cánh cần thiết 
trong cuộc đời ?!? Nhìn quảng cáo này, tôi phải rùng mình khiếp vía cho tội ác con người ! Thời đại bây 
giờ quả là ngược ngạo, quảng cáo giết người mà lại được công khai, lại còn bày ra thêm chuyện mẹ lại 
“được nhìn” cảnh giết con mình trong dạ thì thật vượt quá mức độ dã man vô nhân. Xem ra con cái bây 
giờ trong mắt cha mẹ chỉ là một gánh nặng, một sự muộn phiền lo lắng không hơn không kém, chỉ muốn 
rũ bỏ, giải thoát càng nhanh càng tốt. 

Xin hãy nghĩ kỹ lại đi, làm gì có chuyện phá thai lại không ảnh hưởng đến lương tâm, không ảnh 
hưởng đến sức khỏe, đến công việc, làm gì có chuyện phá thai mà lại không phải bận tâm lo lắng đến 
hậu quả lâu dài đến suốt đời của nó ? 

Mới tuần qua, tôi lại ghé thăm Nghĩa Trang Thai Nhi trên tỉnh Gia Lai, nơi có mộ bé Nguyễn 
Trung Thu, một thai nhi bị giết đúng vào đêm Trung Thu, lại viếng thăm mộ các thai nhi tại nghĩa trang 
Giáo Xứ Thánh Tâm thuộc thành phố Buôn Ma Thuột. Vâng, tôi đã được nhìn tận mắt cảnh chôn cất 
thương tâm của 5 thai nhi, nhìn thấy những giọt nước mắt sám hối ân hận của những bà mẹ đã trót phá 
thai, nghe kể những câu chuyện đầy oan trái hậu quả của phá thai, cũng không thiếu những câu chuyện 
tâm linh về các linh hồn bé nhỏ…  

Hãy một lần đến, một lần lắng nghe, một lần suy tư để hiều được nạo phá thai để lại những hậu 
quả ghê gớm đến thế nào nơi tất cả những ai liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến chuyện phá thai. Hơn 
thế nữa, nạo phá thai còn để lại những di chứng kinh khủng về lương tri của nhiều thế hệ trong gia đình, 
trong xã hội. Và như thế chúng ta sẽ nghiệm sinh được rằng: những quảng cáo theo kiểu Trung Quốc 
ngay trên đất nước Việt Nam chúng ta đúng là chứng tích của tội ác ghê gớm nhất của con người có thể 
hành xử đối với nhau ! 

Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 9.2011 

LỜI TÂM SỰ CỦA  
NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRÓT PHÁ THAI 

“Tôi đã bị suy sụp tinh thần. Ngày hôm sau tôi thấy mình 
trống rỗng, sầu não, kiệt quệ. Tôi biết rằng ngày hôm đó tôi đã 
phạm một sai lầm khủng khiếp. Bây giờ tôi ước gì mình đã không 

làm như thế”. ( Carrie Camilleri, Los Angeles, California, Hoa Kỳ ) 

“Khi mang thai tôi mới 18 tuổi. Đến tháng thứ ba, tôi đã đi nạo thai. Khoảng bảy 
năm sau đó… trái tim tôi tan nát. Tôi phải sống với nỗi dày vò đau khổ. Tôi tự chất vấn 
mình tại sao tôi lại có thể cướp đi mạng sống đứa con mình đang cưu mang như thế ?” 
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( Tewannah Aman, Fort Lauderdale, Florida, Hoa Kỳ ) 

“Người ta nói với tôi rằng tôi sẽ chỉ bị mệt chừng tám phút và sau đó sẽ cảm 
thấy khó chịu một chút nữa thôi. Họ đã dối trá, hàng chục năm qua nó gặm nhấm 
cuộc đời tôi”. ( Mae Abbott, Long Beach, California, Hoa Kỳ ) 

“Đừng dại làm việc đó. Hối tiếc một quyết định không thể 
cứu vãn thì cũng giống như xem đi xem lại một bộ phim buồn và hy 
vọng rằng cuối cùng nó sẽ thay đổi, nhưng chẳng bao giờ nó sẽ 

thay đổi. Vì thế ca sĩ Whitney Houston đã hát bài “Đừng Vứt Bỏ Điều Kỳ Diệu của 
Bạn Đi – Don’t Throw Away Your Miracle !” ( Sonya Kaye, Lake Stevens, 
Washington, Hoa Kỳ ) 

“Tôi đã bị lừa gạt bởi vì tôi đã không được ai nói cho biết 
sự thật về những gì phá thai gây ra cho sự sống một thai nhi. Tôi đã không biết rằng 
ở tuần thứ 10 ( khi tôi phá thai ) thì con của tôi đã là một con người hoàn chỉnh. 
Người ta thuyết phục tôi rằng việc đó cũng đơn giản như khi bạn đi đến nha sĩ để lấy 
cao răng”. ( Stephanie Williams, Ridgecrest, California, Hoa Kỳ ) 

“Sau khi phá thai lần thứ nhất, tôi đã bị sầu muộn nhiều hơn. Tính khí trở nên 
rất cáu gắt; càng ngày tôi càng dễ nổi giận. Sau khi phá thai lần thứ hai, tôi thực sự 

không thấy khá hơn gì. Đến lần thứ ba, tôi thực sự thấy khinh bỉ chính mình, và sau lần thứ tư, tôi trở 
nên cẩu thả khủng khiếp và tự hủy chính mình. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, sau mỗi lần nạo thai, tôi 
càng trở nên thất vọng buồn chán và nặng nề hơn”, ( Cecilia Gomez, Tustin, California, Hoa Kỳ ) 

“Chiếc ống hút đã được khởi động, nó gây đau đớn quá. Tôi hoảng sợ, nó gây 
đau đớn kinh khủng. Tôi đã muốn hét lên. Tôi muốn chặn dừng lại. Bất ngờ tôi đã nhận 
ra có một em bé bên trong. Người ta đang giết con tôi !” ( Michaelene Jenkins, San 
Diego, California, Hoa Kỳ ) 

“Gia tăng và tập trưởng thành trong mối tương quan với Thiên 
Chúa đã giúp tôi xóa bỏ nỗi đau khổ dày vò về tội lỗi trong quá khứ. 
Chỉ có Chúa Giêsu mới là Đấng Chữa Lành duy nhất của tâm hồn 
chúng ta. Thật là hệ trọng khi trải qua quá trình đau khổ dày vò vì con 

tôi, như bạn đau khổ vì mất đi ai đó thân thương. Dù phá thai một lần, nhưng tội của tôi 
cũng không nhẹ hơn những ai đã từng nhiều lần phá thai. Đơn giản vì tội là tội. Bạn 
hãy xin Chúa thứ tha và hãy sám hối. Người sẽ cứu vớt lỗi lầm cho bạn”. ( Jeniece 
Learned, Mercer, Pennsylvania, Hoa Kỳ ) 

“Sai lầm lớn nhất, bi kịch nhất trong đời tôi chính là đã một lần phá thai. Nếu 
tôi có thể làm việc gì đó hay nói điều gì đó mà có thể giúp phụ nữ cũng như nam giới 
thay đổi não trạng phá thai, thì nhất định tôi sẽ thực hiện”. ( Carna Spinella, Seattle, 
Washington, Hoa Kỳ ) 

“Nếu bạn phá thai chính con của bạn, đứa trẻ ấy sẽ mãi ám ảnh cuộc đời bạn 
bởi vì không có đứa trẻ nào khác có thể thay thế được nó. Bạn sẽ càng gặp rắc rối 
thêm chứ vấn đề không giảm đi. Hãy nói với những người đã từng phá thai, rồi với 

những người đã từng lựa chọn không phá thai, những người đã tìm ra những giải pháp khác thay vì giết 
con họ. Phá thai thật là sai lầm. Ngay cả khi bạn không tin chắc chắn như thế thì chẳng lẽ nó lại không 
đau đớn hơn khi xâm phạm đến sự sống của bạn hay sao ? Khi đã phá thai thì không còn cứu vãn được 
nữa – một khi nó đã được thực hiện, bạn chẳng còn những lựa chọn nào khác”. ( Margaret Carson, 
Medford, Oregon, Hoa Kỳ ) 

“Người ta nói với tôi rằng tôi đã “lấy ra” đúng lúc bởi vì người ta nói nó mới chỉ là một giúm tế 
bào thôi ( 4 – 6 tuần ). Bạn thân ơi, tôi đã lừa dối chính mình. Tôi thật mê muội làm sao”. ( Vợ chồng 
Lisa và Will Windham, Torrance, California, Hoa Kỳ ) 

“Hai tuần sau khi phá thai, tôi đã đi làm việc. Tôi đã loạng choạng vào phòng tắm. Và ở đó, cùng 
với chồng bên cạnh, tôi đã lấy ra một phần thân thể thai nhi mà bác sĩ bỏ quên. Đó là chiếc hộp sọ con 
tôi. Rồi tôi thức dậy vào lúc nửa đêm, khi đang suy nghĩ, tôi nghe có tiếng con tôi khóc. Và tôi vẫn còn 
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gặp những cơn ác mộng trong đó tôi phải chứng kiến con tôi bị xé từng mảng thân thể kéo ra khỏi người 
tôi. Rồi tôi nhớ con tôi. Khi thức dậy tôi luôn ước muốn chăm sóc con tôi, khao khát ôm lấy con tôi. Đó là 
điều mà không bao giờ bác sĩ nói cho tôi biết rằng tôi sẽ gặp như thế”. ( Lori Nerad – Cựu chủ tịch 
quốc gia của những người phụ nữ bị phá thai bóc lột ). 

“Tôi biết có hàng triệu người phụ nữ dọc khắp đất nước này đồng cảm với 
tôi về chuyện phá thai. Tất cả chúng tôi cách nào đó đều biết thâm sâu bên trong 
vấn đề rằng chúng tôi phải cô đơn đi đến một quyết định kinh khủng này. Không có 
câu nói đầu môi chót lưỡi nào về sự lựa chọn hay những quyền của người phụ nữ 
hoặc là sự phủ nhận sự kiện sinh học phôi thai có thể xóa tan sự thật này. Vì là 
những người mẹ, trong những giây phút cô đơn ấy, một cách bản năng chúng tôi 
biết rằng chúng tôi vừa kết liễu sự sống của một con người đang lớn lên từng ngày 
trong lòng mình”. ( Susan Carpenter-Mcmillan, Pasadena, California, Hoa Kỳ ) 

“Phá thai phá hủy nhân phẩm và giá trị của chính mình. Tôi đã từng suy nghĩ 
rằng phá thai đơn giản chỉ là vấn đề lựa chọn. Tôi đã sử dụng phá thai như là cách để 
kiểm soát sinh đẻ cho đến lần phá thai thứ tư. Rồi tôi đã cảm thấy trong lòng mình 
rằng hành động này là sai trái. Bây giờ tôi ước gì mình đã suy nghĩ nhiều hơn về 
những lần phá thai trước đó. Giá như có một ai đó đã nói với tôi, rằng: Này Siêu Sao 
ơi, những gì bạn đang làm là sai trái đấy, thì có thể nó đã thay đổi cuộc đời tôi”. ( Ngôi 
sao Parker, Los Angeles, California, Hoa Kỳ ) 

“Xin hãy hiểu rằng dù bạn muốn tống khứ con chưa sinh đi bằng cách phá 
thai, thì cách đó cũng không làm cho đứa con biến đi. Đứa con ấy nó vẫn còn trong tim bạn cho đến 
ngày bạn từ giã cuộc đời. Sau khi nạo phá thai, mặc cảm tội ác, xấu hổ, và cô đơn trở nên thật khủng 
khiếp. Một khi bạn đã phá thai rồi, bạn không còn có thể quay lại thay đổi được nữa”. ( Lisa Burroughs, 
Buena Park, California, Hoa Kỳ ) 

Bản dịch của ĐÌNH CHẨN, 14.9.2011 
Theo http://www.lovematters.com/women.htm   

 

THÁNH GIÁ TRONG THƯ CỦA THÁNH PHAOLÔ 
Trong Tin Mừng, khi viết về cuộc thương khó, khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, các thánh sử 

đã trình bày với số trang có tỉ lệ đáng kể so với cả cuộc đời hoạt động ba năm của Ngài. Tỉ lệ này lần 
lượt trong các sách của Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan là 11/63; 9/36; 12/63; 11/62. Điều này một lần 
nữa khẳng định Thánh Giá là tâm điểm của Tân Ước. Trong các tác giả của Tân Ước thì Thánh Phaolô 
lại trình bày chủ đề Thánh Giá có khối lượng nhiều nhất. 

Có ba chiều kích lớn của Thánh Giá mà 
Thánh Phaolô đã trình bày trong các thư lớn, thư 
viết trong tù và thư mục vụ gồm: Những ích lợi của 
Thánh Giá; Hãy rao giảng Thánh Giá và Hãy sống 
Thánh Giá. Xin lần lượt tìm hiểu: 

1. Ích lợi của Thánh Giá 

Các lợi ích của Thánh Giá trong các thư 
của Thánh Phaolô bao gồm:  

Hòa giải – Thánh Giá là chiếc cầu hòa 
giải giữa Thiên Chúa và con người 

Rm 5, 10: Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta 
còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để 
cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta 
được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu 
nhờ sự sống của Người Con ấy. 

Giao ước mới – Thánh Giá là biểu tượng thiết lập giao ước mới ( giao ước cũ do Môsê 

CÙNG NHẬN ĐỊNH  
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làm trung gian và dùng máu con chiên ) 

Dt 9, 15: Bởi vậy, Người là trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội 
lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền 
lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. 

Xóa bỏ tội lỗi muôn nguời 

Dt 9, 28: Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất 
hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người. 

Cứu chuộc nhân loại khỏi tay tử thần 

Dt 9, 12: Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính 
máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta 

Ban bình an cho mỗi người 

Cl 1, 19: Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như 
muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, 
Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. 

Con người được đồng hưởng vinh quang 

Rm 8, 16: Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên 
Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với 
Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. 

Vận dụng các ý nghĩa của Thánh Giá, Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận nói rằng: “Hãy ngắm nhìn 
Thánh Giá, con sẽ thấy giải pháp cho mọi vấn đề của con”. 

2. Rao giảng Thánh Giá 

Thánh Giá là minh họa điển hình luật của Tin Mừng về mối quan hệ tương hỗ giữa thử 
thách và vinh quang.  

Trong câu Tin Mừng Ga 12, 24, Chúa Giêsu nói rằng: “Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết 
đi, thì vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều hoa trái”. Và luật này không dễ dàng 
được đón nhận với bản tính tự kiêu của con người vốn có từ thời Ađam. Trong khi đó, Thánh Giá lại 
niềm tự hào duy nhất đối với Thánh Phaolô. 

Thánh Giá là xa lạ với một số người khi nhận lãnh  

1Cr 1, 22: Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm 
kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là 
ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. 

Thánh Giá là tâm điểm duy nhất trong công cuộc rao giảng  

1Cr 2, 2: Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu 
Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá.  

1Cr 15, 3: Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức 
Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã 
trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh 

Gắn kết Thánh Giá trong suốt quá trình rao giảng  

2Cr 4, 10: Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của 
Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe 
doạ vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 

3. Sống Thánh Giá 

Không một ai có thể rao giảng về Thánh Giá mà đứng ngoài Thánh Giá. Khi truyền rao Thánh 
Giá, Thánh Phaolô không chỉ chọn con đường Thánh Giá, mà ở mức cao hơn: 

- Ngài tự đóng chính xác thịt mình vào Thánh Giá. 
- Ngài sống chết không phải cho chính mình, mà sống chết cho Đức Kitô. 

Các đoạn thư sau minh chứng cho 2 luận cứ trên. 

Rm 14, 9: Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, 
dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng 
như kẻ chết. 

2Cr 4, 10: Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của 
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Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe 
doạ vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. 

2Cr 5, 15: Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho 
chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình 

Gl 2, 19: Quả thế, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi 
cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô 
sống trong tôi. 

Gl 5, 24: Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với 
các dục vọng và đam mê. 

Gl 6, 14: Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! 
Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. 

Như vậy khi rao giảng về Chúa Giêsu chính là trình bày về Thánh Giá, khi rao truyền Thánh Giá, 
chính là đang tuyên xưng về Ngôi Hai cứu chuộc. Sống niềm tin Công Giáo là sống bình an với Thánh 
Giá. Lộ trình tâm linh đến cùng Thiên Chúa có thể trải qua hai giai đoạn: vác Thánh Giá là giai đoạn mở 
đầu của cuộc sống Kitô hữu, đóng đinh các thuộc tính trần tục vào Thánh Giá để thuộc tính tâm linh 
ngày càng nảy nở và tiệm cận với Đức Kitô là giai đoạn hai. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết dùng Thánh Giá Chúa đời này là giấy phép thông hành 
cho cuộc sống đời sau. Và mỗi lần con gục ngã vì Thánh Giá xin Chúa hãy cầm lấy bàn tay nhỏ 
bé mà nâng con dậy. 

G. TUẤN ANH 

 
 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ TÌM ĐẾN GẶP CHÚA 
PHẦN III: SỰ SỐNG MỚI – LỜI ĐÁP TRẢ 

"Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa:  
đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răng của Người.  

Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người." ( 1 Ga 5, 2 – 3 ) 

CHƯƠNG II: ĐÁP LẠI TÌNH THƯƠNG THIÊN CHÚA  
Bài 33: Yêu mến Chúa hết lòng – Hết linh hồn – hết trí khôn ( Giới luật 1, 2, 3 ) 
Bài 34: Yêu thuong tha nhân và vấn đề đạo hiếu ( Giới luật 4 ) 
Bài 35: Yêu thuong tha nhân xây dựng xã hội trong sự thật và yêu thuong ( Giới luật 5, 7, 8, 10 ) 
Bài 36: Yêu thuong tha nhân Phúc cho người có tâm hồn trong sạch ( Giới luật 6 và 9 ) 
Bài 37: Các giáo luật của Giáo Hội 
Bài 38: Cầu nguyện, ngỏ lời với Thiên Chúa 
Bài 39: Đời sống hằng ngày của Kitô hữu 

BÀI 33: YÊU MẾN THIÊN CHÚA HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN, HẾT TRÍ KHÔN 
Lời Kinh Thánh 

“Trước hết hãy tìm kiếm nước thiên chúa và đức công chính của người, còn tất cả những 
thứ kia, người sẽ thêm cho” ( Mt 6, 33 ). 

Đứng đầu mọi nghĩa vụ của con người là bổn phận tôn giáo và tâm linh đối với Thiên Chúa. 

1. Tôn thờ một Thiên Chúa ( Giới luật 1 ) 

“Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. 
Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” ( Xh 30, 2 – 3 ). 

a. Ý nghĩa giới luật thứ nhất 

Tôn thờ Thiên Chúa là bổn phận của thụ tạo, Người là Đấng dựng nên ta và là Chúa ta. Chúng 
ta biểu lộ thái độ suy phục bằng hành động tôn thờ. 

Giới luật thứ nhật chống lại hình thức tôn thờ tà thần. Chỉ mình Thiên Chúa đáng tôn thờ, Ngài là 
Chúa và là Đấng Thánh. Ngoài Thiên Chúa ra không còn Chúa nào khác. Mọi thần linh chỉ là sản phẩm 
của con người, do con người đặt ra, hoặc ngộ nhận tôn thờ như Tạo hóa ( Tv 134 ). 

CÙNG HỌC HỎI  
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b. Đặc điểm của việc tôn thờ Thiên Chúa 

Tôn thờ Thiên Chúa đúng sự thật: Thiên Chúa đòi buộc con người phải tôn thờ Ngài đúng 
sự thật ( Ga 4, 24 ). Do đó, người Kitô hữu lo tìm hiểu Lời Chúa để nhận biết Thiên Chúa một cách rõ 
ràng chính xác, tránh mê tín hay cuồng tín. 

Tôn thờ Thiên Chúa bằng cả tâm hồn lẫn thể xác: Thiên Chúa là chủ toàn thể con người, vì thế, 
thân xác phải kết hợp với tâm hồn mà tôn vinh Thiên Chúa bằng những hành động và cử chỉ bên ngoài. 

Tôn thờ Thiên Chúa một cách cộng đồng: chúng ta thuộc gia đình dân Chúa, nên cùng nhau 
hội họp để tôn vinh Thiên Chúa một cách cộng đồng. Chính Ngài chúc phúc cho những việc tôn thờ 
cộng đồng này ( Mt 18, 20 ) 

1. Tôn kính danh Thiên Chúa ( Giới luật 2 ) 

 “Các ngươi không được lấy danh Ta mà thề gian: làm thế là các ngươi xúc phạm tới danh Thiên 
Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa” ( Lv 19, 12 ). 

a. Trong Cựu Ước 

Khi tỏ mình ra cho dân Do Thái, Thiên chúa tự đồng hóa với tên Người ( Xh 20, 7; Lv 19, 12 ). 
Tên Thiên Chúa cũng cao cả thánh thiện như chính Thiên Chúa, nên Thánh Danh Người phải được tôn 
kính cách đặc biệt. Vì thế, Danh Thiên Chúa, chỉ được nêu lên khi cầu khấn, không được lấy Danh 
Thiên Chúa mà nguyền rủa, gọi theo thói quen, thiếu kính trọng. 

b. Trong Tân Ước 

Thiên Chúa đích thân tỏ mình nơi Đức Giêsu Kitô chứ không chỉ tỏ mình trong một tên gọi như 
trong Cựu Ước. Vì thế, Danh “Chúa Giêsu” phải được tôn kính đặc biệt như danh Thiên Chúa, không 
được lấy danh Ngài để thề, làm chứng gian ( Mt 5, 33 – 37 ). Vì khi nghe “Danh Giêsu” mọi thọ tạo phải 
quỳ gối xuống ( Pl 2, 10 ) và đó là “danh hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu” ( Pl 2, 9 ). 

Lòng tôn kính này còn bao trùm tất cả những gì liên quan đến Thiên Chúa như: Nơi thờ phượng, 
đồ thờ phượng, tượng ảnh Kinh Thánh… 

2. Thánh hóa Ngày của Chúa ( Giới luật 3 ) 

 “Ngươi hãy nhớ lấy ngày Hưu Lễ để tác thánh ngày ấy” ( Xh 20, 8 ). 

a. Ý nghĩa Ngày của Chúa 

Trong Cựu Ước: Ngày của Chúa là ngày nghỉ lễ ( Hưu Lễ ), tiếng Do Thái gọi là “Sabath”, tức là 
ngày thứ bảy trong tuần. Người Do Thái thánh hóa ngày này bằng cách nghỉ việc và nhất là để cùng 
nhau hân hoan mừng Chua đã giải phóng Dân Người khỏi ách nô lệ. 

Trong Tân Ước: Từ những năm đầu tiên của Giáo Hội, các tín hữu đã chọn ngày Chúa Kitô sống 
lại ( ngày thứ nhất trong tuần ) là “Ngày của Chúa”. Trong ngày này, họ họp nhau cử hành Thánh Thể 
tưởng nhớ màu nhiệm ơn cứu độ đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. 

b. Thánh Hóa ngày của Chúa thế nào ? 

Tham dự Thánh Lễ: các Chúa Nhật và Lễ Giáng Sinh buộc tín hữu tham dự Thánh Lễ để nghe 
Lời Chúa, giáo huấn của Giáo Hội và cử hành Thánh Thể. Thánh Lễ Chúa Nhật là đỉnh cao của tuần lễ, 
đây là việc thờ phượng cao cả nhất ta có thể dâng lên Thiên Chúa, nhờ việc thờ phượng này, ta kết hợp 
với Thiên Chúa và cộng đoàn một cách cụ thể và sâu xa hơn. Chính Thánh Lễ mang lại cho ta ân sủng, 
sức mạnh, niềm vui để sống đạo suốt tuần. 

Nghỉ ngơi: Ngoài việc tham dự Thánh Lễ, cộng đoàn tín hữu còn “tránh” làm việc nặng nhọc. 
Giáo Hội muốn tìn hữu được nghỉ ngơi về thể xác và dùng thời giờ để cầu nguyện, sống với nhau trong 
gia đình, thăm viếng bà con, bạn bè, làm công việc từ thiện. Chúa Nhật là ngày ta tỏ ra cởi mở hơn, 
quan tâm tới người khác hơn, là ngày hoàn toàn dâng hiến cho lòng mến Chúa yêu người. 

Kết luận 

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ 
được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” ( Ga 14, 21 ). 

 

Câu hỏi 

1. Tại sao ta phải tôn thờ Thiên Chua ? 
2. Đặc điểm của việc tôn thờ Thiên Chúa ? 
3. Tại sao phải tôn kính danh Thiên Chúa ? 
4. Để tôn kính danh Thiên Chúa ta phải làm gì ? 
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5. Ý nghĩa ngày của Chúa trong Kinh Thánh ? 
6. Phải làm gì để thánh hóa ngày Chúa Nhật ? 

Bài 34: YÊU THƯƠNG THA NHÂN VÀ VẤN ĐỀ ĐẠO HIẾU  
Lời Kinh Thánh 

“Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai 
kính mẹ thi tích trữ kho báu. Ai thờ cha thì 
sẽ được vui mừng vì con cái, Khi cầu 
nguyện họ sẽ được lắng nghe, Ai tôn vinh 
cha sẽ được trường thọ,  

Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho 
mẹ an lòng. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha 
sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi 
cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày 
con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến 
tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. 

Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ 
lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình thì sẽ bị 
Thiên Chúa nguyền rủa. 

Con ơi, hãy hoàn thành việc của con 
một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. ( Hc 3, 3 – 6, 14 – 17 ) 

Con người không sống cô độc, nhưng là thành viên của nhiều cộng đoàn lớn nhỏ với nhiều 
tương quan khác nhau, các tương quan đó tạo nên những bổn phận xã hội. Khởi đầu từ những người 
sống bên cạnh mình như: cha mẹ, con cái, bà con. 

1. Hiếu thảo – Giới luật quan trọng ( Giới luật 4 ) 

“Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính 
cha mẹ. đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt 
đất này” ( Ep 6, 1 – 2 ). 

Bất cứ ai, trong xã hội nào cũng đều nhìn nhận bổn phận thảo kính cha mẹ và chu toàn đạo làm 
con theo hoàn cảnh, phong tục, xã hội mình đang sống. Chữ “hiếu” là bổn phận của con cái. Trong giáo 
huấn của Thiên Chúa, khi trao ban cho con người 10 giới luật, đã có 7 giới luật nói về bổn phận đối với 
tha nhân, với chính mình. Đạo hiếu là giới luật đầu tiên được nói đến ( Xh 20, 12 ). 

Khi Chúa Giêsu đến, Người nhắc lại giới luật này ( Mc 12, 28 – 39; Mt 15, 1 – 6 ). Chính Ngài 
nêu mẫu gương sống động cho tất cả mọi người: “Người theo cha mẹ trở về Nadarét, và hằng vậng 
phục các Ngài.” ( Lc 5, 51 ) 

Sau này Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ các tín hữu và môn đệ là phải chu toàn bổn phận đối với 
cha mẹ, vì đó là cách sống phù hợp với ý Chúa: “Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống 
trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ Đức Tin, và còn tệ hơn người không có Đức Tin.” ( 1Tm 5, 8 ). 

a. Bổn phận con cái đối với cha mẹ 

“Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự. Vì đó là điều đẹp lòng Chúa” ( Cl 3, 20 ). 

- Khi cha mẹ còn sống 

Từ Cựu Ước tới Tân Ước, Kinh Thánh đều nhấn mạnh đến việc con cái phải vâng lời, biết ơn 
giúp đỡ cha mẹ khi còn sống ( Hc 3, 1 – 6; Cn 6, 20 – 23; Cl 3, 12 – 21 ) 

Đối với người Kitô giáo, trong việc báo đáp công ơn ông bà, cha mẹ. Ngoài việc lo cho các ngài 
cơm ăn áo mặc, chạy chữa thuốc men khi đau ốm, còn phải lo cho đời sống thiêng liêng các ngài một 
cách chu đáo bằng cách giúp cho ông bà, cha mẹ thường xuyên lãnh nhận được sự trợ giúp của Thiên 
Chúa và Giáo Hội, có đủ điều kiện để thờ phượng Thiên Chúa tại Nhà Thờ hoặc gia đình. Tạo cơ hội 
cho các ngài thực thi bác ái, giữ các quy định trong luật Chúa và Giáo Hội, nhờ đó, các ngài có thể 
chuẩn bị cuộc sống đời đời một cách chu đáo. 

- Khi cha mẹ qua đời 

Con cái lo an táng theo phương tiện mình có, theo các nghi thức và thói quen trong Giáo Hội. 
Lòng thương nhớ thúc đẩy các tín hữu ngày ngày cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ. Trong những ngày 
giỗ hay những dịp đặc biệt, con cái xin Linh Mục cầu nguyện cho những người quá cố. Giáo Hội dành 



 19

riêng tháng 11 ( tháng các linh hồn ) để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời. 

b. Bổn phận cha mẹ đối với con cái 

“Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt 
Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.” ( Ep 6, 4 ) 

Cha mẹ phải xem con cái như kho tàng Thiên Chúa trao ban, lo liệu cho con cái được no ấm, có 
sức khỏe, học hành, chuẩn bị cho chúng có những phương tiện để sống xứng đáng với nhân phẩm con 
người. Cha mẹ còn có trách nhiệm giáo dục Đức Tin cho con cái, dạy giáo lý, hướng dẫn cầu nguyện và 
nhất là tạo một bầu khí gia đình yêu thương, thuấn nhầm tình mến Chúa yêu người. 

b. Vâng phục người lãnh đạo 

“Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, 
và những quyền bính hiện hữu lo do Thiên Chúa xác lập” ( Rm 13, 1 ). 

1. Đối với giáo quyền 

Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, cha sở là những người mà Thiên Chúa đã đặt để phục vụ và 
giúp đỡ về phương diện tinh thần và thiêng liêng, nên người tín hữu cần kính trọng và vâng phục. Chính 
Chúa Giêsu nói với các Tông Đồ: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ 
Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” ( Lc 10, 16 ) 

2. Đối với chính quyền 

Người tín hữu cũng là công dân của một quốc gia, nên cũng phải tuân hành luật pháp và những 
người đại diện chính quyền. Miễn là luật pháp đó chính đáng, “Không đi ngược lại luật Thiên Chúa và 
giáo huấn của Giáo Hội.” ( Rm 13, 1 – 7; 1Pr 2, 13 – 17 ) 

Kết luận 

“Ngươi phải hiếu thảo với cha mẹ, như Thiên Chúa đã truyền dạy, để được sống lâu và hưởng 
hạnh phúc trên phần đất Thiên Chúa giành cho người.” ( Tl 5, 16 ) 

Câu hỏi 

1. Vị trí của giới luật 4 trong giáo huấn của Thiên Chúa ? 
2. Giới luật 4 bao gồm những bổn phận gì ? 
3. Con cái có bổn phận gì đối với cha mẹ ? 
4. Cha mẹ có nghĩa vụ nào đối với con cái ? 
5. Tại sao người tín hữu vâng phục giáo quyền và chính quyền ? 

GIÁO TRÌNH GIÁO LÝ DỰ TÒNG  
Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông Sàigòn, ( Còn tiếp nhiều kỳ ) 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 

TRỢ GIÚP TIỀN SỮA CHO CHÁU TSÚ TIẾN GIA Ở SÀIGÒN  

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp cháu TSÚ TIẾN GIA, sinh năm 2011, con 
của anh Nguyễn Tiến Giáp và chị Tsú Ngọc Thanh, hiện ngụ tại 26/5 Khu phố 6, đường Trương Minh 
Ký, phường 13, quận Gò Vấp. Anh Giáp và chị Thanh có 3 người con, chị Thanh vừa sinh nên không 
thể đi làm được, còn anh Giáp thì làm phụ hồ nuôi cả gia đình, hoàn cảnh thiếu trước hụt sau nên 
không đủ tiền mua sữa cho cháu Tiến Gia uống. Chúng tôi xin trợ giúp 500.000 VND để mua sữa 
cho cháu, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP ÔNG VŨ QUANG TUYẾN Ở SÀIGÒN, BỊ UNG THƯ BAO TỬ 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, giới thiệu 
trường hợp ông Đaminh VŨ QUANG TUYẾN, sinh năm 1965, hiện 
ngụ tại 16/323 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, Sàigòn, điện 
thoại: 01675.127.094. Gia đình ông Tuyến đông anh em, khó khăn nên 
hiện tại cả 7 anh chị em đều ở chung với mẹ già. Bản thân ông chạy xe 
ôm, vợ là công nhân, số tiền kiếm được hàng tháng chỉ đủ để nuôi sống 
vợ con. Ông Tuyến phát hiện bệnh ung thư bao tử đã mấy năm nay, 

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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do hoàn cảnh quá khó khăn không đủ điều kiện chữa trị nên bệnh tình ngày càng nặng thêm. Nay ông 
Tuyến bị xuất huyết tiêu hóa, đang được điều trị tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, Sàigòn. Chúng tôi 
xin trợ giúp gia đình ông 3.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 1 biên lai ). 

TRỢ GIÚP ÔNG NGUYỄN VĂN SƠN Ở CỦ CHI, BỊ LAO PHỔI NẶNG  

Lm. Simon Nguyễn Văn Thu, Giáo Xứ Sơn Lộc, huyện Củ Chi, 
giới thiệu trường hợp ông NGUYỄN VĂN SƠN, sinh năm 1973, con 
của ông Nguyễn Văn Nê và bà Nguyễn Thị Chiến, hiện ngụ ngụ tại 19/1 
ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, ngoại thành Sàigòn. Ông 
Sơn bị bệnh phổi nặng, trước đây từng bị tâm thần nhẹ, hiện đang 
sống với cha mẹ già và mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm. Hiện tại ông  
đang được điều trị tại giường 39, phòng 6, lầu 3, khoa A4, Bệnh Viện 
Phạm Ngọc Thạch, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình ông 
2.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CHỊ ĐOÀN THỊ NHƯ THỦY Ở ĐỒNG NAI, BỊ KHỐI U Ở NÃO 

Lm. Anphong Trần Lý Tịnh, Giáo Xứ Xuân Đông, Giáo Phận Xuân 
Lộc, điện thoại: 01668.208.816, giới thiệu trường hợp chị ĐOÀN THỊ NHƯ 
THỦY, sinh năm 1973, chồng là anh Nguyễn Văn Tám, hiện ngụ tại 75 tổ 5, 
ấp 7, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Gia đình anh chị khó 
khăn, hai vợ chồng làm rẫy thuê cho người ta, nuôi 4 người con và cha mẹ 
già. Chị Như Thủy bị khối u não, đã được mổ cách đây 5 năm, hiện tại chị 
đang được chữa trị tại phòng 6, Khoa Ngoại Thần Kinh B1, Bệnh Viện Chợ 
Rẫy, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp gia đình chị 5.000.000 VND, số tiền 

được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ). 

HOÀN TẤT QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP CHỮA TRỊ KHỐI U  
CHO EM HỒ HOÀNG DUY LÂM Ở ĐẮKNÔNG 

Lm. GB. Nguyễn Tiến Đạt, Giáo Xứ Bác Ái, Giáo Phận Buôn Ma 
Thuột, điện thoại: 05013.746.057 – 0903.305.509, giới thiệu trường hợp em 
Giuse HỒ HOÀNG DUY LÂM, sinh năm 1991, con của ông Antôn Hồ Khoa Bảo 
và bà Maria Trần Thị Dung, hiện ngụ tại 81 Đức Hiệp, xã Đức Mạnh, huyện 
Đăkmin, tỉnh Đăknông, điện thoại: 0982.403.977 cho Lâm hoặc ông Bảo: 
0935.415.190. Ông Bảo là thợ hồ, bà Dung bán tàu hủ gánh, nuôi 4 người con 
đang độ tuổi ăn học, trong đó Duy Lâm là con đầu lòng. 

Duy Lâm đang là sinh viên năm 2 của trường Cao Đẳng Công 
Nghệ thì phát hiện bị khối u trung thất chèn ép khí quản phổi. Tháng 3 năm 
2011, em đã được mổ tại Bệnh Viện 115, sau đó em được xạ trị 20 lần, với mỗi 
lần xạ trị là 750.000 VND, sau khi xạ trị xong em sẽ được hóa trị với mỗi toa 
thuốc là 3.500.000 VND. Tổng chi phí điều trị của Duy Lâm là 70 triệu, Bảo 
Hiểm Y Tế chi trả được 21 triệu, gia đình lo được cho em là 10 triệu, số tiền 
còn lại là 39 triệu phải vay mượn bà con và người thân.  

Ngày 12.9.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Điều Trị Khối U Phổi cho em Giuse 
HỒ HOÀNG DUY LÂM với số tiền là 40.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê 
Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com   

Danh sách các ân nhân đã chia sẻ: 

- Ông Trần Việt Hùng ( Sàigòn ): 2.500.000 VND 
- Ông bà Vũ Ngọc Lợi, cựu đệ tử DCCT ( Hoa Kỳ ): 400 USD 
- Bà Maria Trần Thị Hồng, P. 1, Q. 5 ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Anh Nguyễn Văn Phương, Q. B. Thạnh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
- Chuyển từ Quỹ giúp anh Quốc Hưng ( Sàigòn ): 20.000.000 VND 
- Cô Đinh Nhật Quyên, huyện Chợ Gạo ( Tiền Giang ): 500.000 VND 
- Bà Lan Linda, Philadelphia ( Hoa Kỳ ): 400 USD 
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Tổng kết tính đến 11g30 trưa thứ tư 14.9.2011: 24.000.000 VND + 800 USD = 40.700.000 VND 

Như vậy sau gần 3 ngày quyên góp, chúng ta đã có đủ 40 triệu trợ giúp cho em Hồ Hoàng Duy 
Lâm ở Đăknông điều trị bệnh phổi. Số tiền 700.000 VND dư ra xin chuyển sang Quỹ trợ giúp ông Vũ 
Đăng Khoa ở Lâm Đồng, được mổ tim gấp. Xin tạ ơn Chúa và biết ơn quý ân nhân gần xa.   

HOÀN TẤT QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP MỔ TIM CHO  
ÔNG VŨ ĐĂNG KHOA Ở LÂM ĐỒNG 

Lm. Mátthêu Đinh Viết Hoàng, Giáo Xứ Thanh Bình, Giáo Phận Đà Lạt, điện thoại: 
0633.667.303 – 0633.913.918, giới thiệu trường hợp ông Vinhsơn VŨ ĐĂNG KHOA, sinh năm 1960, 
vợ là bà Maria Đặng Thị Điệp, hiện ngụ tại thôn Thanh Bình 3, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng, điện thoại: 0985.108.623. Ông bà làm nghề nông, có bốn người con, nhưng hai người đã 
mất do tai nạn giao thông. Ông Khoa bị chứng nhồi máu cơ tim từ năm 2008, đã được mổ 2 lần tại 
Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sàigòn, với tổng chi phí lên đến 62 triệu, Bảo Hiểm trả được 29 triệu, gia đình chỉ 
vay mượn được 18 triệu, vẫn còn thiếu 15 triệu. 

Ngày 14.9.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Mổ Tim cho ông Phêrô Vinhsơn VŨ 
ĐĂNG KHOA với số tiền là 15.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung 
Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com  

Danh sách các ân nhân đã chia sẻ: 

- Chuyển từ Quỹ giúp em Duy Lâm ( Đăknông ): 700.000 VND  
- Ông bà Vũ Ngọc Lợi, cựu đệ tử DCCT ( Hoa Kỳ ): 200 USD 
- Bà Lan Linda, Philadelphia ( Hoa Kỳ ): 200 USD 
- Ông Trần Công Luận ( Sàigòn ): 200.000 VND 
- Cô Trung, Gx. Tân Phú ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
- Các cô ở Nhà Sách ĐMHCG ( Sàigòn ): 1.400.000 VND 
- Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Một số Giáo Dân Gx. Bác Ái ( Sàigòn ): 1.800.000 VND 

Tổng kết tính đến 21g45 tối thứ tư 14.9.2011: 7.100.000 VND + 400 USD = 
15.450.000 VND 

Như vậy chỉ trong 1 ngày quyên góp, chúng ta đã có đủ 15 triệu trợ 
giúp cho ông Vũ Đăng Khoa ở Đăknông được mổ tim. Số tiền 450.000 VND dư ra xin chuyển sang 
Quỹ giúp em Phạm Thị Mỹ Ngọc ở Ninh Thuận được điều trị bướu cổ. Xin tạ ơn Chúa và biết ơn 
quý ân nhân gần xa. 

HOÀN TẤT QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP CHỮA TRỊ BƯỚU CỔ  
CHO EM PHẠM THỊ MỸ NGỌC Ở NINH THUẬN 

Lm. Giuse Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp em PHẠM 
THỊ MỸ NGỌC, sinh năm 1989, con ông Phạm Hòa và bà Lê Thị Quyên, hiện 
ngụ tại thôn Phước Thiện, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, 
điện thoại liên lạc: 01208.484.405. Bà Quyên và ông Hòa đều phải đi làm mướn 
cho người ta để nuôi hai người con, đứa út bị tim bẩm sinh vừa được mổ. Em 
Ngọc là chị cả trong gia đình, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên em đã phải nghỉ 
học để đi làm phụ giúp gia đình. Em Mỹ Ngọc bị chứng bướu cổ cường giáp, 
bướu càng ngày càng lớn và nặng thêm. Hoàn cảnh gia đình em quá khó 
khăn, không đủ điều kiện để em được chữa trị.  

Ngày 14.9.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Chữa Trị Bướu 
Cổ Cường Giáp cho em PHẠM THỊ MỸ NGỌC với số tiền là 10.000.000 VND. 
Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 
Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com  

Danh sách các ân nhân đã chia sẻ: 

- Chuyển từ Quỹ giúp ông Vũ Đăng Khoa ( Sàigòn ): 450.000 VND 
- Gia đình anh Mai Ngô Quốc Hưng ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Bà Lan Linda, Philadelphia ( Hoa Kỳ ): 200 USD 
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- Cô Ái, Philadelphia ( Hoa Kỳ ): 200 USD 
- Một người dự Lễ Xa Quê Chúa Nhật 18.9.2011 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 

Tổng kết tính đến 21g tối Chúa Nhật 18.9.2011:  
2.450.000 VND + 400 USD = 10.800.000 VND 

Như vậy trong 4 ngày quyên góp, chúng ta đã có đủ 10 triệu trợ giúp cho em Phạm Thị Mỹ 
Ngọc ở Ninh Thuận được chữa trị bệnh bướu cổ. Số tiền 800.000 VND dư ra xin chuyển sang 
Quỹ giúp ông Trần Hữu Tường ở Tiền Giang được mổ tim.  

QUYÊN GÓP QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP MỔ TIM  
CHO ÔNG TRẦN HỮU TƯỜNG Ở TIỀN GIANG 

Cô Martha Nguyễn Thị Hồng Tuyến, cộng tác viên của 
TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp ông Phêrô TRẦN HỮU 
TƯỜNG, sinh năm 1966, vợ là bà Anna Nguyễn Thị Linh Phương, 
hiện ngụ tại 662, tổ 23, ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang, điện thoại: 0907.566.505. Vợ chồng ông Tường làm 
vườn nuôi cha mẹ già và 2 người con còn đi học.  

Ông Tường bị hẹp van 2 lá, máu đông trong tim từ năm 
1989. Các bác sĩ Viện Tim Sàigòn khuyên ông nên mổ gấp, nếu 
không sẽ nguy hại đến tính mạng. Tổng chi phí ca mổ là 120 triệu, 
ông Tường không có Bảo Hiểm Y Tế, bà con thân thuộc cũng chỉ 
cho mượn được 20 triệu, số tiền còn lại được các Nữ Tu Dòng 
Mến Thánh Giá Chợ Quán đi vay giúp để có thể mổ gấp. Ông 

Tường đã được mổ ngày 15.7.2011, vẫn còn phải tiếp tục nằm viện để được chăm sóc, sức khỏe 
của chú còn rất yếu, tuy nhiên đã qua được cơn nguy kịch. 

Ngày 18.9.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Mổ Tim cho ông Phêrô TRẦN HỮU 
TƯỜNG với số tiền là 40.000.000 VND, chia sẻ bớt một phần món nợ lớn gia đình phải trả. Mọi liên hệ 
trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. 
Email: ttmvcssr@gmail.com  

Danh sách các ân nhân đã chia sẻ: 

- Chuyển từ Quỹ giúp em Mỹ Ngọc ( Ninh Thuận ): 800.000 VND 
- Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật 18.9.2011 ở DCCT ( Sàigòn ): 5.150.000 VND 
- Một bạn Nhóm Fiat ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
- Ông bà Vũ Ngọc Lợi, cựu đệ tử DCCT ( Hoa Kỳ ): 400 USD 
- Bà Lan Linda, Philadelphia ( Hoa Kỳ ): 400 USD 
- Ông bà Tân Hạnh Vũ ( Hoa Kỳ ): 300 USD 

Sơ kết tính đến 17g chiều thứ hai 19.9.2011: 6.950.000 VND + 1.100 USD  


